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ANALISIS BIOGAS REAKTOR DENGAN SIDE 
ENTERING MIXER BERBASIS CFD 

Nama  : Durrotun Nasikhah F (2311100098) 
    Stephen Julianto W  (2311100138) 
Jurusan : Teknik Kimia FTI-ITS 
Pembimbing : Prof. Dr. Ir Sugeng Winardi, M.Eng 
    Dr. Tantular Nurtono S.T., M.Eng 
   

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik 
pola aliran dan makro instabilitas berdasarkan ukuran, jenis dan 
kecepatan putar impeller dengan sistem gas liquid dalam tangki 
dengan menggunakan side-entering mixer dengan pendekatan 
secara simulasi menggunakan Computational Fluid Dynamics 
(CFD). CFD dapat memprediksi aliran fluida, perpindahan panas 
dan massa, reaksi kimia dan fenomena lain yang terkait dengan 
memecahkan serangkaian persamaan matematika yang sesuai 
sehingga dapat diketahui detail fenomena hidrodinamika yang 
terjadi dalam reaktor berpengaduk. Dengan menggunakan CFD 
dapat telihat vector, kontur dan pola aliran yang terbentuk dalam 
campuran.  

Penelitian dilakukan pada tangki berpengaduk side 
entering. Dalam penelitian ini fluida yang digunakan adalah air 
dan metana. Digunakan jenis pengaduk 45o Inclined Fan Turbine 
(IFT) berdiameter 3 dan 4 cm dengan masing-masing 
menggunakan 4 blade dan 6 blade. Orientasi pengadukan 
meliputi kecepatan putaran 400 rpm, 500 rpm, 600 rpm, dan 700 
rpm. Model penting yang digunakan adalah Large Eddy 
Simulastion (LES) untuk viskositas fluida, dan sliding mesh untuk 
perputaran impellernya. 
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Dari simulasi diperoleh visualisasi pola alir dari bidang 
pengamatan vertikal dan horizontal yakni pola alir dominan yang 
terjadi dalam side-entering mixer dengan menggunakan inclined 
fan turbine adalah one loop circulation hingga bagian tengah 
tangki saja, sedangkan bagian tengah tangki hingga keatas 
merupakan aliran stagnan jika diamati dari bidang vertikal. 
Semakin besar diameter dari impeller, aliran yang terjadi disekitar 
impeller semakin turbulen yakni pada diameter impeller 4 cm 4 
blade dengan 4 kali terjadi macrovortex Semakin cepat putaran 
impeller (rpm) maka turbulensinya meningkat yang menyebabkan 
terjadinya vortex di beberapa bagian dalam tangki berpengaduk 
yakni pada kecepatan 600 rpm dan 700 rpm dengan diameter 
impeller 4 cm 4 blade. Aliran liquid pada H/D=1 (v=0,1-0,15 
m/s) mencapai permukaan liquid lebih lambat dibandingkan 
H/D=0,5 (v=0,2-0,3 m/s). Dan fraksi volume gas metana dalam 
liquid sebesar 0,1 terlalu besar sehingga gas metana berada dalam 
bentuk gelembung yang besar. 
 
Kata kunci : pola alir, side-entering mixer, computational fluid 
dynamics 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to determine the 
characteristic of flow patterns and macro instability based on 
size, kind and velocity of impeller with gas-liquid system in 
agitated tank biogas reactor with side-entering mixer by 
simulation based on Computational Fluid Dynamics (CFD). CFD 
can predict fluid flow, heat and mass transfer, chemical reactions 
and other phenomena associated by solving a series of 
corresponding mathematical equations, so the hydrodynamic 
phenomena that occur in a stirred reactor can be seen. By using 
CFD can get a vector, contours, and flow patterns from particle 
distribution in mixture.  

In this experiment using agigated tank by side entering 
mixer. The fluids used are water and methane. Using impeller 45o 
Inclined Fan Turbine (IFT) with diameter 3 and 4 cm with 4 
blade and 6 blade. Orientation includes stirring rotation speed 
are 400 rpm, 500 rpm, 600 rpm and 700 rpm. The important 
models used to design and conduct this CFD study were Large 
Eddy Simulation (LES) for fluid viscousity, and sliding mesh for 
moving impeller. 

Based on fluid flow visualisation using vertical and 
horizontal plane observations, it is shown that the dominant flow 
pattern in side-entering mixer using inclined fan turbine was one 
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loop circulation from the bottom of the tank to the middle. 
However, from the middle to the top of the tank the flow pattern 
was stagnant. Flow become more turbulent as the increasing of 
diameter impeller showed in 4 cm 4 blade with 4 macrovortex. As 
increasing speed rotation of the impeller cause turbulence around 
the impeller, which can create vortex inside the tank showed on 
600 rpm and 700 rpm 4 cm 4 blade . Liquid flow on H/D=1 
(v=0,1-0,15 m/s) reach liquid surface but more slower than 
H/D=0,5 (v=0,2=0,3 m/s). And volume fraction of methane in 
liquid was 0.1, and that was too much so methane became large 
bubble shaped. 
 
 
Keywords : flow pattern, side-entering mixer, computational fluid 
dynamics 
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DAFTAR NOTASI 
 

W = Panjang impeller [m] 
h =Jarak Impeller Terbawah dari 

Dasar Tangki [m] 
D = Diameter Tangki [m] 
d = Diameter impeller [m] 
Fr’ = Froude number [-] 
Gx, Gy, 
Gz 

= vektor gravitasi terhadap sumbu x, 
y, z  

H = Tinggi Tangki [m] 
k = Konstanta kinetik [-] 
c = Tebal blade [m] 
N = Kecepatan putar impeller [rps] 
NRe = Bilangan Reynolds [-] 
NJS = Bilangan Just Suspended [-] 
P = Tekanan [kg/m.s2] 
t = Waktu [detik] 
v = Kecepatan [m/s] 
vx,vy,vz = Kecepatan Fluida Terhadap 

Sumbu x, y, z [m/s] 
V = Volume Sel yang dihitung [m3] 
w = Berat Fluida [kg] 
X = berat solid/berat liquid [%] 
Μ = Viskositas Fluida [kg/m.s] 
μt = Viskositas Turbulen [kg.m2/s2] 
ρ = Densitas Fluida [kg/m3] 
δxy = Kronecker Delta [-] 
r = Jari-Jari Silinder [m] 
β Side entering angel o (derajat) 
Ɛ dissipation rate   
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τxy, τzz = Tensor Terhadap Vektor [-] 
θ = sudut antara pusat tangki dengan 

poros propeler  o (derajat) 
πt kecepatan eddy  
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BAB I 
PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

Mixing telah terbukti mempengaruhi proses produksi 
biogas melalui proses fermentatif anaerobik di dalam tangki 
berpengaduk. Banyak penelitian yang telah dilakukan (Nugroho 
et al., 2004; Lee et al., 2006; Kim et al., 2006; Chou et al., 2008; 
Wu, 2013) untuk mengetahui pengaruh pengadukan terhadap 
proses produksi biogas secara fermentatif anaerobik. Ketika 
proses fermentasi terjadi tanpa pengadukan, pencampuran 
(mixing) dalam bioreaktor akan tergantung pada gelembung-
gelembung gas yang dilepaskan selama proses fermentasi cukup 
banyak maka dapat menghasilkan efek pencampuran yang besar, 
tetapi jika gas yang dihasilkan sedikit maka efek pencampuran 
menjadi kecil. Untuk dapat mempertahankan kehomogenan di 
dalam tangki maka dapat dilakukan dengan cara pengadukan 
secara mekanik yang dapat meningkatkan pencampuran secara 
makroskopis. Akan tetapi secara mikroskopis, pengadukan 
tersebut dapat meningkatkan fluid dynamic stresses yang dapat 
berpengaruh negatif terhadap sel mikroorganisme (Boswell et al., 
2003). Faktor hidrodinamika yang mempengaruhi efisiensi 
produksi biogas masih sedikit yang meneliti, padahal proses 
fermentasi yang terjadi di dalam tangki berpengaduk merupakan 
sistem multifase yang memerlukan kajian hidrodinamika. Selain 
itu proses biogas membutuhkan liquid yang relatif tinggi karena 
bagian atas dari liquid tersebut akan digunakan sebagai zona 
untuk menghambat masuknya oksigen agar tidak mengganggu 
proses fermentasi dan juga sebagai tempat keluarnya gas. 
Sehingga dibutuhkan desain reaktor yang sesuai. 

Tangki berpengaduk banyak diaplikasikan untuk 
pencampuran, reaksi dua larutan yang terlarut, mendispersi dua 
larutan yang tak saling larut, pencampuran dalam sistem 
multiphase, dan lain-lain. Biasanya dalam alat tangki 
berpengaduk yang merupakan satu sistem pencampuran dapat 
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dilengkapi dengan impeller dan baffle. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi pencampuran adalah antara lain aliran yang 
turbulen dan laju alir bahan, ukuran partikel,  dan kelarutan.  

Berdasarkan tempatnya, instalasi pengaduk dibedakan 
menjadi tiga macam. Yakni, pengadukan dari atas (Top entering), 
pengadukan dari bawah (Bottom entering), dan pengadukan dari 
samping (Side entering). Tangki berpengaduk yang menggunakan 
bottom entering baik digunakan untuk densitas dan viskositas 
liquid yang tinggi, biasanya digunakan untuk industri berbahan 
baku zat organik dan bioteknologi. Sedangkan top entering baik 
untuk tinggi vessel dengan rasio level operasi dan diameternya 
lebih besar dari 1 tetapi tidak dapat diaplikasikan untuk densitas 
liquid yang tinggi. Untuk side entering direkomendasikan untuk 
zona agitasi atau level agitasinya tidak lebih dari 100 % dari 
diameter tangki atau lebar tangki dan tidak ada batasan untuk 
aplikasinya.  

Side entering mixer biasanya digunakan untuk tangki 
yang besar dimana penggunaan top entering mixer tidak dapat 
digunakan karena keterbatasan pemasangan shaft. Side entering 
impeller mixer normalnya digunakan untuk memberikan sirkulasi 
pada tangki penyimpanan yang berukuran besar agar terhindar 
dari pengendapan suspensi. Side entering unit juga digunakan 
untuk tangki blending yang besar pada gasoline, bahan kimia, 
blending persediaan kertas dan sistem-sistem yang sama besar 
tetapi tidak memerlukan adanya batasan untuk sistem yang besar. 
Kelebihan dari Side entering mixer meliputi biaya yang rendah 
dan pemasangan yang mudah karena tidak memerlukan mounting 
support seperti yang diperlukan untuk pemasangan top entering 
mixer. 

Pada dasarnya, aksi pengadukan didalam tangki 
berpengaduk dapat diamati dengan melakukan eksperimen untuk 
diperoleh hasil yang nyata, tetapi metode eksperimen lebih sulit 
dan lebih mahal jika dilakukan pada tangki besar. Oleh karena itu 
penelitian ini dilakukan dengan metode Computational Fluid 
Dynamics (CFD). Penggunaan CFD lebih fleksibel dan mudah 
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untuk memodifikasi konfigurasi dan dimensi tangki, orientasi dan 
kecepatan impeller, dan properti fluida. Kode CFD tersusun atas 
algoritma-algoritma numerik yang dapat menyelesaikan 
permasalahan aliran  fluida. Namun pada penelitian yang telah 
dilakukan menggunakan metode Computational Fluid Dynamics 
(CFD) sebelumnya menggunakan asumsi kondisi steady state dan 
single phase. Pola alir didalam tangki berpengaduk sangat 
kompleks dan bervariasi terhadap skala waktu, hal ini merupakan 
fenomena yang menarik untuk diamati didalam tangki 
berpengaduk.  

I.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan perkembangan penelitian tangki 

berpengaduk, analisa biogas tentang pola alir dan makro 
instabilitas pada side entering mixer belum banyak diteliti 
sehingga fenomena yang terjadi pada sistem pencampuran 
multiphase belum banyak diketahui. Sehingga perlu diketahui 
lebih detail fenomena tangki berpengaduk yang melibatkan 
multiphase. 

I.3 Batasan Masalah 
Penelitian ini dilakukan pada sistem multiphase (gas-

liquid) yang dianggap sebagai fluida newtonian incompressible 
dengan menggunakan tangki berpengaduk berdiameter 40 cm dan 
tinggi 40 cm. Penelitian ini menggunakan 4 dan 6 blades-45o 
inclined fan turbine (IFT) berdiameter 3 cm dan 4 cm dengan 
kecepatan putar impeller antara 400 rpm, 500 rpm, 600 rpm dan 
700 rpm.  

I.4 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik 

pola aliran dan makro instabilitas berdasarkan ukuran, jenis dan 
kecepatan putar impeller dengan sistem gas liquid dalam tangki 
dengan menggunakan side-entering mixer dengan pendekatan 
secara simulasi menggunakan Computational Fluid Dynamics 
(CFD). 
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I.5 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

valid tentang desain reaktor biogas dengan side-entering mixer 
(SEM) skala laboratorium dengan sistem gas-liquid sebagai acuan 
desain biogas reaktor skala industri (scale-up). 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

II.1 Biogas 

 Biogas sebagian besar mengandung metana dan 
karbondioksida, tetapi juga mengandung beberapa pengotor. 
Kandungan biogas dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel II.1 Komposisi Biogas Secara Umum 
Komposisi Biogas Jumlah 

Metana (CH4) 55-70% 
Karbon dioksida (CO2) 30-45% 

Nitrogen (N2) 0-0.3% 
Hidrogen Sulfida (HsS) 1-5% 

(Deublein dan Steinhauser, 2008)   
Melalui serangkaian alat purifikasi untuk menghilangkan 
pengotor, biogas dapat dijadikan natural gas. Sehingga produk 
akhir biogas yang merupakan campuran antara CH4 dan CO2 
dapat digunakan sebagai energi terbarukan.  
 Biogas dapat dihasilkan dari pengolahan secara anaerobic 
(anaerobic digestion) dengan bahan baku berupa limbah organik, 
seperti limbah cair kelapa sawit, limbah pengolahan sagu. Bahan-
bahan organik yang terkandung dalam limbah tersebut 
didekomposisi oleh bakteri anaerobik fakultatif maupun obligat 
dalam suatu reaktor tertutup pada suhu 35oC – 55oC. Hasil 
dekomposisi bakteri yang berupa biogas akan keluar melalui 
bagian atas reaktor, sedangkan bahan yang tidak terdekomposisi 
akan keluar melalui bagian bawah reaktor.  
 Kondisi lingkungan merupakan aspek penting dari 
pertumbuhan bakteri dalam proses anaerobik. Beberapa faktor 
harus diperhatikan untuk pencapaian pertumbuhan optimal 
bakteri sehingga produksi biogas tinggi.  
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 Faktor-faktor yang mempengaruhi proses anaerobik 
adalah : 

1. Suhu. Suhu yang terbaik untuk menghasilkan biogas ialah 
suhu thermopilic (40oC-60oC). Namun bakteri yang 
tumbuh pada suhu ini sangat sensitif terhadap perubahan 
suhu. Penurunan atau kenaikan sebesar 2oC akan 
menyebabkan penurunan kualitas biogas sebesar 30%. 
Untuk pemilihan suhu terbaik dalam daerah tropis dipilih 
suhu mesophilic (20oC-40oC). Pada suhu ini, bakteri yang 
tumbuh tidak terlalu sensitive terhadap perubahan suhu, 
sehingga memudahkan pengoperasian. 

2. pH. pH dalam pabrik biogas berkisar antara 7-8, dan 
optimum produksi akan tercapai saat feed mempunyai pH 
sebesar 6-7. pH kurang dari 6 dan lebih dari 8,5 akan 
sangat beracun bagi bakteri, dan dapat membunuh 
bakteri. Jika feed belum memasuki range pH 6-7, maka 
dapat ditambahkan larutan basa seperti NaOH atau 
Ca(OH)2. 

3. Rasio karbon dan nitrogen (rasio C/N). Rasio C/N yang 
optimal dalam digester adalah 20-30:1. C/N yang terlalu 
tinggi akan mengurangi produksi biogas, karena 
kandungan nitrogen sedikit sehingga menghambat 
pertumbuhan sel-sel baru bakteri. Rasio C/N yang rendah 
akan menghasilkan jumlah produksi ammonia yang 
banyak, sehingga dapat meningkatkan pH. 

4. OLR (Organic Loading Rate). OLR adalah ukuran 
kapasitas konversi biologis dari anaerobik digester. 
Memasukkan feed dengan OLR yang melebihi system 
akan menghasilkan biogas yang rendah, karena akumulasi 
dari substansi pengotor dalam digester. 

5. Pengadukan (mixing). Pengadukan dalam digester dapat 
meningkatkan kontak antara mikroorganisme dan 
substrat, juga dapat meningkatkan kemampuan bakteri 
untuk memperoleh nutrisi. Selain itu, pengadukan dapat 
mencegah terbentuknya scum.  
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II.2 Mixing 
Proses pencampuran (mixing) sering digunakan karena 

dapat mempercepat terjadinya perpindahan massa dan panas. 
Untuk melakukan proses pencampuran maka digunakan tangki 
pengaduk. Tangki pengaduk secara umum terdiri dari impeller 
yang terhubung dengan shaft sebagai penggeraknya, dan 
dilengkapi dengan baffle. Bentuk geometri dari tangki 
berpengaduk sangat menentukan dalam proses pencampuran agar 
tercapai tujuan pencampuran seperti yang diinginkan. 

Proses pengadukan memiliki beberapa tujuan antara lain 
untuk mendistribusikan nutrient pada biogas digester secara 
merata, membentuk suspensi antara padat dan cair, menghindari 
terjadinya proses sedimentasi partikel, mempercepat proses 
pencampuran fluida karena dapat mempercepat terjadinya proses 
sedimentasi partikel, mempercepat proses pencampuran fluida 
karena dapat mempercepat terjadinya perpindahan massa dan 
energi yang berupa panas, baik yang disertai reaksi kimia maupun 
tidak, mencegah terjadinya pembentukan form dan mempermudah 
gas untuk bisa terangkat dari proses fermentasi substrat pada 
kondisi kering. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencampuran adalah: 
1. Aliran yang turbulen dan laju alir bahan yang tinggi 

biasanya menguntungkan proses pencampuran. Sebaliknya, 
aliran yang laminer dapat menggagalkan pencampuran. 

2. Ukuran partikel atau luas permukaan. Semakin luas 
permukaan kontak bahan-bahan yang dicampur berarti 
semakin kecil partikel dan semakin mudah gerakannya 
dalam campuran, maka proses pencampuran semakin baik. 

3. Kelarutan. Semakin besar kelarutan bahan-bahan yang akan 
dicampur maka semakin baik pula pencampurannya 

Side entering adalah mixer yang masuk  ke tangki atau 
vessel dari sisi samping. Side entering digunakan untuk tangki 
yang besar karena alirannya dapat mencapai semua bagian dari 
tangki. Contohnya mixer untuk mencampur isi tangki harus 
dipasang dibawah level zat cair. Akibatnya mixer sering dipasang 
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dekat dengan bagian bawah untuk menjamin pencampuran dari isi 
tangki bahkan sampai di level liquid paling rendah. Pada side 
entering mixer ada elemen fisik dalam tangki yang memaksa isi 
naik dan turun kembali, ini yang menunjukkan kerja dari 
pencampuran itu sendiri, homogenitas dan keseragaman 
temperatur. 

Keuntungan dari side entering ini sendiri adalah biaya 
awal yang rendah dan tidak ada pemasangan bantalan di atas 
tangki. Penurunan kecepatannya sederhana karena kecepatan 
operasinya lebih tinggi daripada kebanyakan turbine mixer. 
Banyak Side entering mixer menggunakan belt-drive, 
pengurangan kecepatan dan pillow-block bearing. Side entering 
agitator digunakan untuk blending zat cair yang viskositasnya 
rendah pada tangki yang besar, dimana ini tidak dapat digunakan 
untuk agitator konvensional yang didukung dari atas tangki. Side 
entering agitator yang digunakan untuk zat cair yang mudah 
terbakar, perlindungan khusus harus digunakan pada desain dan 
perawatan dari shaft seal. 

Menurut Gary B.Tatterson (1991), untuk side entering,  
vektor aliran  dapat dilihat seperti yang ada pada gambar II.1 
dibawah. 

 
Gambar II.1. Aliran vektor untuk side entering dengan sudut β. 
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(a) circular        (b) induce by wall  
Gambar II.2. Vektor aliran side entering  

(Kipke K, 1984) 

II.3 Jenis Pengaduk 
Pengaduk dalam tangki memiliki fungsi sebagai pompa 

yang menghasilkan laju volumetrik tertentu pada tiap kecepatan 
putaran dan input daya. Input daya dipengaruhi oleh geometri 
peralatan dan fluida yang digunakan. Profil aliran dan derajat 
turbulensi merupakan aspek penting yang mempengaruhi kualitas 
pencampuran. Rancangan pengaduk sangat dipengaruhi oleh jenis 
aliran, laminar atau turbulen. Aliran laminar biasanya 
membutuhkan pengaduk yang ukurannya hampir sebesar tangki 
itu sendiri. Hal ini disebabkan karena aliran laminar tidak 
memindahkan momentum sebaik aliran turbulen. (Walas, 1988) 

Pencampuran di dalam tangki pengaduk terjadi larena 
adanya gerak rotasi dari pengaduk dalam fluida. Gerak pengaduk 
ini memotong fluida tersebut dan dapat menimbulkan arus eddy 
yang bergerak keseluruhan sistem fluida tersebut. Oleh sebab itu, 
pengaduk merupakan bagian yang paling penting dalam suatu 
operasi pencampuran fasa cair dengan tangki pengaduk. 
Pencampuran yang baik akan diperoleh bila diperhatikan bentuk 
dan dimensi pengaduk yang digunakan, karena akan 
mempengaruhi keefektifan proses pencampuran, serta daya yang 
diperlukan. 
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Menurut aliran yang dihasilkan, pengaduk dapat dibagi 
menjadi tiga golongan: 
1. Pengaduk aliran aksial yang akan menimbulkan aliran yang 

sejajar dengan sumbu putaran. 
2. Pengaduk aliran radial yang akan menimbulkan aliran yang 

berarah tangensial dan radial terhadap bidang rotasi pengaduk. 
Komponen aliran tangensial menyebabkan timbulnya vortex 
dan terjadinya pusaran, dan dapat dihilangkan dengan 
pemasangan baffle atau cruciform baffle. 

3. Pengaduk aliran campuran yang merupakan gabungan dari 
kedua jenis pengaduk diatas. 

Menurut bentuknya, pengaduk dapat dibagi menjadi 3 
golongan: 
1. Propeller 

Kelompok ini biasa digunakan untuk kecepatan 
pengadukan tinggi dengan arah aliran aksial. Pengaduk ini dapat 
digunakan untuk cairan yang memiliki viskositas rendah dan 
tidak bergantung pada ukuran serta bentuk tangki. Kapasitas 
sirkulasi yang dihasilkan besar dan sensitif terhadap beban head. 
Dalam perancangan propeller, luas sudu biasa dinyatakan dalam 
perbandingan luas area yang terbentuk dengan luas daerah disk. 
Nilai nisbah ini berada pada rentang 0.45 sampai dengan 0.55. 
Pengaduk propeler terutama menimbulkan aliran arah aksial, arus 
aliran meninggalkan pengaduk secara kontinu melewati fluida ke 
satu arah tertentu sampai dibelokkan oleh dinding atau dasar 
tangki. 
2. Turbine 

Istilah turbine ini diberikan bagi berbagai macam jenis 
pengaduk tanpa memandang rancangan, arah discharge ataupun 
karakteristik aliran. Turbine merupakan pengaduk dengan sudu 
tegak datar dan bersudut konstan. Pengaduk jenis ini digunakan 
pada viskositas fluida rendah seperti halnya pengaduk jenis 
propeller. Pengaduk turbine menimbulkan aliran arah radial dan 
tangensial. Di sekitar turbine terjadi daerah turbulensi yang kuat, 
arus dan geseran yang kuat antar fluida. Salah satu jenis pengaduk 
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turbine adalah pitched blade. Pengaduk jenis ini memiliki sudut 
sudu konstan. Aliran terjadi pada arah aksial, meski demikian 
terdapat pola aliran pada arah radial. Aliran ini akan mendominasi 
jika sudu berada dekat dengan dasar tangki. 
3. Paddles 

Pengaduk jenis ini sering memegang peranan penting 
pada proses pencampuran dalam industri. Bentuk pengaduk ini 
memiliki minimum 2 sudu, horizontal atau vertikal, dengan nilai 
D/T yang tinggi. Paddle digunakan pada aliran fluida laminar, 
transisi atau turbulen tanpa baffle. Pengaduk padel menimbulkan 
aliran arah radial dan tangensial dan hampir tanpa gerak vertikal 
sama sekali. Arus yang bergerak ke arah horisontal setelah 
mencapai dinding akan dibelokkan ke atas atau ke bawah. Bila 
digunakan pada kecepatan tinggi akan terjadi pusaran saja tanpa 
terjadi agitasi. 

          
 

 
Gambar II.3 Bentuk-bentuk pengaduk 

 (Geankoplis 4th ed, 2003) 

II.4 Aliran Multifase 
Pada aliran multifase bukan hanya berupa padat, cair, dan 

gas namun suatu fase dapat didefinisikan sebagai kelas yang 
dapat diidentifikasi dari material yang memiliki respon inersia 
dan interaksi tertentu dengan aliran dan bidang potensial dimana 
material tersebut terlarut. Contohnya partikel solid dengan ukuran 
yang berbeda dari material yang sama dapat diperlakukan sebagai 
fase yang berbeda karena setiap kumpulan partikel dengan ukuran 

(a) hydrofoil impeller (b) propeller (c) turbine 
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yang sama memiliki kesamaan respon dinamik pada bidang 
aliran. Aliran multifase dibagi menjadi 4 grup yaitu : 
1. Aliran gas-liquid dan liquid-liquid 

 Bubbly flow : berupa gelembung gas atau fluida pada fluida 
yang mengalir. 

 Droplet flow: berupa tetesan fluida pada gas yang mengalir. 
 Slug flow: berupa gelembung besar pada fluida yang 

mengalir. 
 Stratified/free-surface flow: fluida yang tidak saling larut 

dipisahkan dengan interface yang jelas. 
2. Aliran gas-solid 

 Particle-laden flow: berupa partikel solid pada gas yang 
mengalir. 

 Pneumatic transport: pola aliran tergantung pada beberapa 
properti antara lain solid loading, bilangan Reynolds, dan 
properti partikel. Tipe polanya antara lain dune flow, slug 
flow, packed beds, dan homogeneous flow. 

 Fluidized beds: terdiri dari sebuah silinder properti yang 
mengandung partikel dimana gas masuk diratakan dengan 
distributor. Gas naik melewati bed dan akan menghasilkan 
gelembung yang akan meningkatkan pengadukan dalam 
bed. 

3. Aliran liquid-solid 
 Slurry flow: transfer partikel pada liquid. Sifat dasar dari 

aliran solid-liquid bervariasi sesuai dengan properti partikel 
dan liquid. 

 Hydrotransport: partikel solid terdistribusi secara rapat 
pada liquid mengalir. 

 Sedimentation: sebuah kolom tinggi yang awalnya 
mengandung campuran partikel yang terdispersi secara 
merata, kemudian partikel akan mengendap secara perlahan 
dan membentuk endapan di bagian bawah. Pada bagian atas 
akan terbentuk interface yang jelas dan di bagian tengah 
akan terbentuk zona pengendapan yang konstan. 
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4. Aliran 3 fase (kombinasi dari ketiga aliran di atas) 
Aliran 2 fase dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu aliran fasa 

transient (transient two-phase flow), aliran 2 fasa terpisah 
(separated two-phase flow), aliran 2 fasa terdispersi (dispersed 
two-phase flow).  

 

Slug flow             Droplet flow/   Sedimentation     Fluidized beds 

 
 Free surface flow    Slurry flow, Hydrotransport 
 

Gambar II.4 Contoh Aliran Multifase 

II.5 Pola Aliran dalam Tangki Berpengaduk 
Pada tangki berpengaduk, pola aliran yang dihasilkan 

bergantung pada beberapa faktor antara lain geometri tangki, sifat 
fisik fluida dan jenis pengaduk itu sendiri. Pengaduk jenis turbine 
akan cenderung membentuk pola aliran radial sedangkan 
propeller cenderung membentuk aliran aksial. Pengaduk jenis 
helical screw dapat membentuk aliran aksial dari bawah tangki 
menuju ke atas permukaan cairan. Pola aliran yang dihasilkan 
oleh tiap-tiap pengaduk tersebut dapat dilihat pada Gambar II. 5. 

Bubly flow   
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Gambar II.5 Pola aliran fluida di dalam tangki berpengaduk 
(a)flat-blade turbine (b) marine propeller (c) helical screw 

(Pradana, 2013) 
Pada dasarnya terdapat 3 komponen yang hadir dalam 

tangki berpengaduk yaitu: 
a. komponen radial pada arah tegak lurus terhadap tangkai 
pengaduk 
b. komponen aksial pada arah sejajar (paralel) terhadap tangkai 
pengaduk 
c. komponen tangensial atau rotasional pada arah melingkar 

mengikuti putaran sekitar tangkai pengaduk. 
Komponen radial dan tangensial terletak pada daerah 

horizontal dan komponen longitudinal pada daerah vertikal untuk 
kasus tangki tegak (vertical shaft). Komponen radial dan 
longitudinal sangat berguna untuk penentuan pola aliran yang 
diperlukan untuk aksi pencampuran (mixing action). Pengadukan 
pada kecepatan tinggi ada kalanya mengakibatkan pola aliran 
melingkar di sekitar pengaduk. Gerakan melingkar tersebut 
dinamakan vorteks.  

Vorteks dapat terbentuk di sekitar pengaduk ataupun di 
pusat tangki yang tidak menggunakan baffle. Fenomena ini tidak 
diinginkan dalam industri karena beberapa alasan. Pertama 
kualitas pencampuran buruk meski fluida berputar dalam tangki. 
Hal ini disebabkan oleh kecepatan sudut pengaduk dan fluida 
sama. Kedua udara dapat masuk dengan mudahnya ke dalam 
fluida karena tinggi fluida di pusat tangki jatuh hingga mencapai 
bagian atas pengaduk. Ketiga, adanya vorteks akan 
mengakibatkan naiknya permukaan fluida pada tepi tangki secara 
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signifikan sehingga fluida tumpah. Upaya berikut ini dapat 
dilakukan untuk menghindari vorteks, yaitu: 
1. menempatkan tangkai pengaduk lebih ke tepi (off-center) 
2. menempatkan tangkai pengaduk dengan posisi miring 
3. menambahkan baffle pada dinding tangki. 

II.6 Permodelan Aliran Fluida 
Fenomena aliran dapat dimodelkan dengan persamaan 

matematis yaitu persamaan kontinuitas (hukum kekekalan massa) 
dan persamaan momentum (hukum kekekalan momentum). 
Persamaan kontinuitas untuk suatu fluida compressible pada 
aliran unsteady dapat ditulis sebagai berikut: 
        
                 (II.1) 
 
atau dalam notasi vektor sebagai berikut :  
                                                                                     
      (II.2)  
  
Untuk aliran incompressible, nilai densitas (ρ) adalah konstan dan 
persamaan (II.2) menjadi : 
  
Atau persamaan (II.1) menjadi : 
        
                  (II.3)  
 
 

Hukum kedua Newton menyatakan bahwa laju perubahan 
momentum pada partikel fluida sama dengan jumlah gaya-gaya 
yang bekerja pada partikel. Gaya-gaya tersebut dapat dibedakan 
menjadi dua jenis, yaitu surface force dan body force meliputi 
gravity force, centrifugal force, dan electromagnetic force. Body 
force biasanya dinyatakan sebagai source term dalam suatu 
persamaan momentum. Persamaan momentum dalam arah sumbu 
x, y dan z (persamaan gerak) dimana untuk fluida newtonian 
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incompressible dan   konstan dapat ditulis dalam bentuk-bentuk 
persamaan Navier-Stokes sebagai berikut : 
Komponen x : 
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Komponen y : 
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Komponen z : 
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      (II.6) 

II.7 Model Turbulensi 
Turbulensi adalah suatu keadaan dimana aliran fluida 

bersifat acak, kecepatan fluida di suatu titik selalu berubah-ubah 
terhadap waktu. Turbulensi adalah fenomena tiga dimensi, 
tergantung waktu dan non linear. Pada aliran turbulen, secara 
kontinu terbentuk pusaran-pusaran yang lebih kecil dan akhirnya 
menghilang.  
 Pemodelan turbulensi yang paling umum digunakan 
adalah standard k-ε model dimana model ini merupakan model 
semi empiris yang didasarkan pada model persamaan transport 
untuk energi kinetik yang turbulen (k) dan laju disipasi (ε). Dalam 
menurunkan model k-ε, asumsi yang digunakan adalah alirannya 
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turbulen dan efek viskositas molecular diabaikan. Model k-ε 
standar valid jika alirannya fully turbulent. Energi kinetik 
turbulen k dan laju disipasi ε diperoleh dari persamaan transport 
berikut ini :     
Persamaan transport pada model k-ε standart adalah : 

( ) + 푑푖푣 (휌푘푈) =  푑푖푣  푔푟푎푑푘 + 2휋 퐸 .퐸 − 휌휀.  (II-8) 
( ) + 푑푖푣 (휌휀푈) =  푑푖푣  푔푟푎푑휀 + 퐶 2휋 퐸 .퐸 −

퐶 휌                    (II-9) 
Persamaan ini dapat dinyatakan sebagai : 
Laju perubahan k atau ε + transport k atau ε karena konveksi = 
transport k atau ε karena difusi + laju pembentukan k atau ε - 
laju kehilangan k atau ε 

Model k-ε standard mempunyai dua model persamaan 
yaitu persamaan untuk k dan ɛ. k dan ɛ digunakan untuk 
mendefinisikan velocity scale.  
   ε = k ½         (II-10) 
   l = k 3/2        (II-11) 
           ε  
variabel ɛ yang menyatakan ‘aliran eddy yang kecil’ digunakan 
untuk mendefinisikan ‘aliran eddy yang besar’ length scale l 
karena pada bilangan Reynolds yang besar, laju eddy besar 
mengekstraksi energi dari mean flow sama persis dengan laju 
transfer energi melalui spektrum energi ke eddy kecil yang 
terdisipasi. Sehingga dengan pendekatan mixing length model kita 
dapat menyatakan viscositas eddy sebagai : 
 휋 = 퐶 휌 푙 푣 =  휌 퐶                    (II-12) 
Dimana Cµ adalah konstanta tak berdimensi. 

II.8 Computational Fluid Dynamics (CFD) 
CFD merupakan analisa sistem yang melibatkan aliran 

fluida, perpindahan panas, dan fenomena yang terkait lainnya 
seperti reaksi kimia dengan menggunakan simulasi komputer. 
Metode ini dapat mensimulasikan sampai dengan fenomena yang 
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berhubungan dengan sisrem multiphase, dispersi gas atau 
pergerakan partikel tersuspensi.  

Secara umum kerangka kerja CFD meliputi formulasi 
persamaan-persamaan transport yang berlaku, formulasi kondisi 
batas yang sesuai, pemilihan atau pengembangan kode-kode 
komputasi untuk mengimplementasikan teknik numerik yang 
digunakan. Suatu kode CFD terdiri dari tiga elemen utama yaitu 
pre-processor, solver dan post processor. (Versteeg dan 
Malalasekera, 1995) 

1. Pre-Processor 
Pre-processing meliputi masukan dari permasalahan 
aliran ke suatu program CFD dan transformasi dari 
masukan tersebut ke bentuk yang sesuai untuk digunakan 
oleh solver. Langkah-langkah dalam tahap ini meliputi : 

 Pendefinisian geometri yang ingin dianalisa 
 Grid generation, yaitu pembagian daerha domain 

menjadi bagian-bagian lebih kecil yang tidak 
tumpang tindih 

 Memilih fenomena fisik dan kimia yang ingin 
dimodelkan 

 Pendefinisian properti fluida 
 Pemilihan boundary condition (kondisi batas) 

pada control volume atau sel yang berhimpit 
dengan batas domain 

2. Solver 
Secara umum metode numeric solver terdiri dari langkah-
langkah sebagai berikut : 

 Prediksi variabel aliran yang tidak diketahui 
 Diskretisasi yaitu integrase persamaan-

persamaan pengendali (governing equation) 
sebagai kontrol volume menjadi persamaan-
persamaan diskret di titik tengah kontrol volume 
tersebut 

 Penyelesaian persamaan-persamaan diskret 
dalam bentuk persamaan aljabar linear 
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3. Post-Processor 
Post-processing merupakan tahap visualisasi dari tahapan 
sebelumnya. Post processor semakin berkembang dengan 
majunya engineering workstation yang mempunyai 
kemampuan grafik dan visualisasi cukup besar. Alat 
visualisasi tersebut antara lain : 

 Plot vector atau kontur dalam bentuk 2D dan 3D 
 Particle tracking 
 Manipulasi tampilan (translasi, skala dan 

sebagainya) 
 Animasi display hasil dinamik  

II.9 Pemodelan Impeller 
Pada simulasi berbasis CFD, pergerakan impeller dapat 

dimodelkan dengan menggunkan 2 model yaitu Sliding Mesh 
(SM) dan Multiple Reference Frame (MRF) . Model Sliding Mesh 
sering digunkana untuk memodelkan rotating impeller 
dibandingkan dengan metode yang lain karena metode ini 
memungkinkan untuk memodelkan perputaran impeller secara 
realistis tanpa penambahan semi-empirical source term pada 
persamaan momentum. Domain dari SM dibagi menjadi dua yaitu 
inner rotating mesh yang melingkupi impeller dan outer 
stationary mesh yang mengisi bagian selain inner rotating mesh 
pada tangki. Interface kedua zona terletak diantara ujung impeller 
dan baffle.. 

Untuk suatu tangki pencampur yang dilengkapi impeller, 
dapat didefinisikan suatu kerangka acuan yang berputar (rotating 
reference frame) yang melibatkan impeller dan aliran di 
sekitarnya, menggunakan kerangka diam (stationary frame) untuk 
aliran di luar impeller. Contoh dari konfigurasi ini dapat 
diilustrasikan pada Gambar II.3 (garis putus-putus menunjukkan 
interface antara dua kerangka acuan). 
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Gambar II.6  Ilustrasi untuk model Multiple Reference Frame 
     (Ali Altway, 2010) 

Model sliding mesh memungkinkan grid relatif 
bergantian dengan yang lain tanpa harus segaris dengan interface 
grid. Hal ini memerlukan rata-rata perhitungan flux yang 
melewati zona interface yang non-conformal pada setiap grip 
interface. Untuk menghitung interface flux, persimpangan antara 
zona interface ditentukan setiap time step yang baru. Hasil dari 
persimpangan menghasilkan  sebuah zona interior (zona dengan 
sel fluida pada kedua sisinya) dan satu atau lebih zona periodik. 
Jika tidak periodik, persimpangan akan menghasilkan satu zona 
interior (interior zone) dan sepasang zona dinding (”wall” zone, 
yang mana akan kosong bila dua zona interface bersimpangan 
secara penuh), sebagai mana ditunjukkan pada Gambar II.6. Pada 
prinsipnya, flux yang memotong grid interface dihitung dengan 
menggunakan gambaran yang dihasilkan dari persimpangan dua 
zona interface. 

 
 

Stationary zone 

Interface 

Moving zone 
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Gambar II.7 Zona yang Dihasilkan oleh Persimpangan Interface 

Non-Periodic 
 (Ali Altway, 2010) 

 Selain metode Sliding Mesh, dapat digunakan metode 
Multiple Reference Frame (MRF). Metode ini tidak  jauh beda 
dengan metode sliding mesh, sama-sama membagi daerah 
menjadi dua bagian yaitu moving zone dan static zone. Namun 
yang membedakan kedua metode ini adalah pada sliding mesh 
mengalami deformasi meshing, sedangkan pada metode MFR 
tidak mengalami deformasi meshing.   

II.10 Makro Instabilitas 
Aliran dalam tangi berpengaduk sangat kompleks dan 

bersifat tiga dimensi. Bila tangki berpengaduk dioperasikan pada 
kondisi turbulen, karakteristik aliran dalam tangki mempunyai 
intensitas turbulensi yang lebih besar daripada aliran dalam pipa. 
Sebagai akibatnya, pola alir dalam suatu konfigurasi tangki akan 
selalu berubah dengan waktu sehingga biasanya profil aliran 
diberikan dalam bentuk rata-rata. 

Makro instabilitas adalah ketidakstabilan aliran dalam 
skala ruang yang besar dengan frekuensi rendah. Frekuensi 
rendah dalam hal ini lebih besar dari diameter impeller dan 
kurang dari diameter tangki. Makro instabilitas ditandakan 
dengan perubahan pola alir skala besar dalam tangki berpengaduk 
dengan periode yang tinggi dan frekuensi kemunculan yang kecil 
dimana perubahan pola alir ini memberikan pengaruh yang besar 
terhadap proses pengadukan. Pola alir lain didefinisikan sebagai 
perubahan pola alir skala besar dimana terjadinya pola alir yang 
melebihi satu putaran impeller. 
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Karakterisasi pola alir yang diperoleh meliputi 
identifikasi pola – pola fluida, life time (jangka waktu terjadinya 
tiap – tiap pola tersebut). Average life time didefinisikan sebagai 
waktu tinggal rata – rata satu pola alir sampai berganti ke pola 
lain, Life time ratio didefinisikan sebagai (life time total satu pola 
alir)/(waktu total), dan jumlah makro instabilitas (MI) dinyatakan 
sebagai jumlah kemunculan makro instabilitas dari gambar pola 
alir pada waktu pengamatan. 

II.11 Penelitian Terdahulu 
Beberapa penelitian secara eksperimen untuk mengetahui 

pengaruh faktor hidrodinamika seperti kecepatan putar 
pengadukan, jenis impeller dan konfigurasi impeller telah 
dilakukan. Wesselingh (1975) meneliti tentang pencampuran zat 
cair pada tangki penyimpanan silinder dengan side entering 
propeller untuk memperoleh korelasi umum dari variable 
pencampuran dengan berbagai model skala tangki dan berkorelasi 
hasil dengan cara analisis dimensi.  
 Pada tangki paling kecil dibuat dari perspex sehingga 
proses pencampuran dapat diamati secara visual, sedangkan 
tangki yang lain di buat dari baja. Isi tangki tertutup dengan 
floating roof dari polystyrene foam. Pada tangki paling kecil lebih 
sulit menentukan propeller yang baik untuk percobaan. Plastic 
plopeller untuk model kapal diketahui dapat memenuhi akurasi 
yang dapat diterima. Diameter yang digunakan adalah 29 mm, 40 
mm dan 64 mm. zat cair yang digunakan adalah air dan larutan 
garam dengan perbedaan densitas anatara 2 dan 160 kg/m3. 
Glycerine ditambahkan pada zat cair untuk meningkatkan 
viskositas. Koreksi waktu pencampuran yang diterapkan oleh 
Wesselingh kurang dari 30%. 
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Gambar II.8 Dimensi Utama Tangki 

(Wesselingh, 1975) 

 
Gambar II.9 Bentuk Propeller 

(Wesselingh, 1975) 
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Bahkan dengan perbedaan densitas yang kecil, zat cair 
menunjukkan kecenderungan yang pasti untuk memisah, tetapi 
layer dengan perbedaan interface hanya ditemukan jika tangki 
diisi dengan hati-hati. Pada awal percobaan, konduktifitas dari 
dua layer zat cair berbeda secara luas. Ketika agitator dijalankan, 
zat cair mulai bergerak dan merespon perubahan sel, sehinga 
meratakan ke nilai akhir ketika zat cair dianggap tercampur. 

Hubungan fungsional antara komposisi dari campuran 
dua zat cair pada satu sisi dan densitas campuran dengan 
viskositas pada sisi yang lain juga mempengaruhi pola 
pencampuran. Hubungan ini memiliki bentuk yang kurang lebih 
sama untuk pesangan zat cair yang umum sehingga tidak perlu 
diperhitungkan. Penyimpangan mungkin cukup besar tetapi untuk 
campuran dengan kontraksi dan panas pencampuran yang besar. 
Pemisahan layer zat cair disebabkan oleh perbedaan densitas dan 
gravitasi, sehingga perbedaan densitas terjadi dalam kombinasi 
dengan percepatan gravitasi. Perbedaan densitas memiliki 
pengaruh yang kecil pada perkembangan pola aliran dan 
pencampuran tampaknya terjadi pada saat yang sama pada 
seluruh tangki dilihat dari respon sel konduktivitas. 

Pengaruh diameter tangki (sebenarnya [d/D]) sangat 
ekstrim akan sangat berguna untuk pencampuran awal zat cair 
bertingkat, waktu pencampuran menjadi besar ketika dua layer 
sama-sama tebal. Waktu pencampuran dengan dua propeller kira-
kira sepertiga dari waktu pencampuran dengan satu propeller. 

Oldshue, Hirschland dan Gretton (1956) meneliti waktu 
yang dibutuhkan untuk campuran lapisan air dengan perbedaan 
temperature dan density dengan cara side entering 
propeller. Rasio tangki [H / D] dan [H'IH] adalah sama dengan 1-
0 dan 0,1-0, 2 berturut-turut. Efek dari perbedaan density dan 
kecepatan propeller adalah sangat mirip dengan Wesseling, 
J.A. Namun, efek dari [d/D] lebih besar. 

Wilson (1954) meneliti pencampuran minyak mentah 
dengan perbedaan density 80000 dan 120000 barrel tank. Tangki-
tangki yang lebih kecil yang dilengkapi dengan satu propeller, 
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tangki-tangki yang lebih besar dengan dua propeller. Waktu 
pencampuran secara sistematis lebih rendah dari dihitung; nilai-
nilai khas adalah beberapa 30 sampai 50% dari nilai 
dihitung. Alasan utama perbedaan ini adalah definisi dari waktu 
pencampuran yang digunakan. Dalam percobaan Wilson 
homogenitas campuran diperiksa dengan mengukur density 
sampel cair. Penentuan waktu pencampuran terpendek tidak 
akurat terutama karena bahkan perbedaan densitas awal hanya 1 
sampai 5 kg/m3.  

Kemungkinan alasan lain untuk perbedaan antara tangki 
kecil dan besar adalah: 

a. Bilangan Reynolds memiliki pengaruh yang kecil 
b. Propeller blade yang lebih besar lebih diselesaikan 

lebih baik 
c. Perbedaan temperatur antara zat cair dapat 

menyebabkan perbedaan densitas yang sebenarnya 
menjadi lumayan berbeda dengan yang diukur pada 
sampel dalam kondisi laboratorium. 

Secara keseluruhan tampak bahwa data Wilson 
mendukung tren korelasi Wesselingh  pada tangki skala penuh, 
tetapi perkiraan waktu pencampuran terlalu tinggi, mungkin oleh 
faktor kedua.  

Asghar Alizadeh Dakhel (2004) meneliti bahwa ada 
korelasi yang baik antara data simulasi dan data eksperimen yang 
sudah ada yang menunjukkan bahwa kode dapat digunakan untuk 
mensimulasikan sistem berskala besar seperti tangki 
penyimpanan. 

Teknik MFR (Moving Frame References), yang 
dikembangkan untuk top entry  mixer, dapat digunakan juga 
untuk Side entry mixer. Untuk  aliran yang  mendominasi 
dihasilkan oleh impeller jenis kapal tipe aksial. Percobaan 
sederhana ini  dapat digunakan untuk memvalidasi hasil simulasi 
dalam skala besar daripada menggunakan percobaan yang tidak 
mungkin atau mahal. 
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Kipke (1984) meneliti tentang suspensi pada side 
entering agitator. Sebagian besar proses desulphurisasi flue gas 
yang beroperasi pada wet principle, memiliki masalah agitasi 
baru, yaitu suspensi padat dengan  pengadukan side-entering. 
Hampir semua tahapan proses suspensi pada padatan harus 
dipelihara dengan agitator. Masalah khusus pada pencampuran 
hanya ada pada tangki surge untuk zat cair pencuci dibawah 
scrubber. Karena alasan ruang, hanya side entering agitator yang 
dapat digunakan. Berdasarkan perbedaan tes skala pilot, 
penyelidikan dilakukan pada pengaruh kemampuan suspensi dari 
posisi pengaduk (jumlah agitator, kecenderungan vertical dan 
horizontal), rasio diameter dan tipe impeller. 

Kandungan padatan pada suspensi pencuci sekitar 16% 
berat. Masalah agitator adalah menjaga gypsum dalam suspensi 
dengan side entering agitator atau dinyatakan dengan cara yang 
berbeda, untuk memastikan bahwa bagian bawah bebas dari 
padatan. 

 
Gambar II.10 Pencampuran dengan Side-entering Agitator 

 (Kipke K, 1984)  
Pada ß > 100, seluruh isi tangki akan berputar tanpa ada 

pencampuran pada arah axial. Pada ß negative, isi tangki berputar 
pada arah yang berbeda tanpa ada pencampuran axial. Pada 
percobaan dengan tangki besar, sudut optimum untuk 
homogenitas adalah 70-100.  
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Gambar II.11 Uji Pengaturan 

(Kipke K, 1984) 
Percobaan diatur dengan mengganti 3 pengaduk yang 

digunakan dengan 1200. Diameter tangki 700 dan 1400 mm. 
Pengaduk menggunakan EKATO propeller (hydrofoil mareine 
propeller) dan six bladed pitched blade turbine. Pitched-blade 
turbine biasanya direkomendasikan oleh lisensi Jepang dan 
Amerika. 

Disimpulkan bahwa pengaturan sudut tidak bias sama 
dengan nol, melainkan poros harus cenderung sedikit kebawah, 
dimana secara praktis tidak ada perbedaan dalam kisaran ( = 50-
150). Namun sudut ß member pengaruh yang lebih kuat pada 
kemampuan suspensi. 
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Gambar II.12 Suspensi dengan Side entering agitator 

(Kipke K, 1984) 
Pada pengaturan optimal seluruh dasar bebas padatan., 

baik dipusat dan disudut-sudut, pada bagian ini padatan 
tersuspensi tepat diatas. Namun, ketika sudut lebih kecil dari ßopt, 
pusat bebas, deposisi masi terjadi disudut-sudut tangki dan 
sebagian bergerak sebagai bukit pasir. Jika sudut ß terlalu besar, 
sudut tetap bebas padatan tetapi padatan menumpuk ditengah. 
Seluruh isi tangki tekena gerak rotasi yang kuat. 

Penggunaan EKATO propeller dan hydrofoil propeller 
tidak ada pengaruhnya. Six-bladed pitched-blade turbine 
membutuhkan empat kali power dari EKATO propeller untuk 
menjalankan kerja yang sama. Karena jet dari pitched-blade 
turbine menyebar jauh lebih kecil berdasarkan persamaan 
kontinuitas, dimana tidak cukup untuk mensuspensi padatan. 
Sudut ß optimal tergantung pada ukuran tangki. Rasio diameter 
yang lebih besar mengakibatkan power lebih rendah dan 
kecepatan ujung, yang menguntungkan berkaitan dengan erosi. 

Hui, Bennington, dan Dumont (2008) meneliti tentang 
pembentukan cavern pada suspensi pulp menggunakan side-
entering axial-flow impeller. Suspensi serat pulp menampilkan 
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non-Newtonian reologi, termasuk yield stress. Pada operasi 
pencampuran, menciptakan daerah gerak atif disekitar impeller 
dengan ukuran cavern mempengaruhi kualitas pencampuran yang 
dicapai. Karena opacity dari suspensi, dua teknik non-invasive 
dievaluasi untuk menentukan dimensi cavern, Electrical 
Resistance Tomography (ERT) dan Ultrasonic Dopplerve-
Locimetry (UDV), dengan ERT dipilih untuk tes karena 
kecepatan dari akuisisi data. Volume cavern sebagai fungsi dari 
kecepatan impeller dilaporkan untuk berbagai kondisi 
pencampuran (pulp dari kayu keras dan kayu lunak, konsentrasi 
massa suspensi dari satu sampai lima persen, dua impeller off set 
dari dinding, dan tiga ketinggian suspensi untuk rasio diameter 
chest). Versi skala dari commercial axial flow impeller digunakan 
dalam standard konfigurasi side-entering. Diameter cavern 
dibandingkan terhadap prediksi model yang tersedia dalam 
literatur. Kesenjangan antara data eksperimental dan prediksi 
model adalah signifikan dan dikaitkan dengan interaksi antara 
perkembangan cavern dan dinding vessel. 

 
Gambar II.13 Cross-section dari cylindrical stock chest 

menunjukkan ERT sensor plane dan range posisi impeller yang 
digunakan. 

(Hui dkk , 2008) 
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Gambar II.14 Bentuk cavern pada variasi kecepatan impeller 

dengan data ERT 
(Hui dkk , 2008) 

Ukuran cavern harus dicitrakan menggunakan teknik 
tidak langsung. Dua metode, ERT dan UDV dievaluasi, dan 
menemukan bahwa kedua teknik memberikan pengukuran yang 
memuaskan dari bentuk dan volume cavern dapat ditentukan. 
Namun, ERT dipilih karena penurunan tajam pada waktu 
diperlukan untuk memperoleh data. Bentuk cavern terbaik 
diperkirakan sebagai truncated right-circular cylinder, dan seperti 
yang diharapkan, peningkatan kecepatan impeller meningkatan 
volume cavern. Namun, pengembangan volume cavern dengan 
meningkatkan kecepatan impeller tidak seragam, yang disebabkan 
interaksi antara cavern dan dinding vessel. 
 Oldshue, dkk (1956) meneliti waktu yang dibutuhkan 
untuk campuran lapisan air dengan perbedaan temperature dan 
density dengan cara side entering propeller. Efek dari perbedaan 
density dan kecepatan propeller adalah sangat mirip dengan 
Wesselingh. Namun, efek dari [d/D] lebih besar. 
 Sukmawedha dan Sari (2012) meneliti pola alir dan 
suspensi solid dalam  TB-SEI dengan pendekatan simulasi CFD. 
Pola alir pada geometri tangki besar terdapat daerah stagnant flow 
yang cukup besar. Makin kecil geometri (H/D) tangki ratio 
deadzone terhadap volume liquidanya makin kecil.  
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 Pradana dan Andriani (2013) meneliti pola alir yang 
terjadi pada TB-SEI dengan eksperimen menggunakan impeller 
berbentuk  pitch-blade turbine dengan liquida berupa air yang 
dicampur dengan partikel PVC. Semakin besar kecepatan putaran 
pengadukan, maka hasil pengadukan akan semakin homogen dan 
memiliki NRe yang besar. 
 Anharullah dan Septiani (2013) meneliti karakteristik 
pola alir dan makro instabilitas yang terjadi dalam pengadukan 
menggunakan side-entering impeller secara simulasi berbasis 
Computational Fluid Dynamics (CFD). Pola alir lain dalam hal 
ini fenomena terjadinya makro instabilitas (MI) pada tiap ukuran 
impeller dengan tiap kecepatan impeller adalah berbeda. Semakin 
besar diameter dan kecepatan putar impeller akan memberikan 
jumlah kemunculan fenomena makro instabilitas yang semakin 
banyak pula. 

Mubin dan Pradana (2014) meneliti karakteristik pola alir 
dan makro instability dalam fluida menggunakan dua jenis tipe 
impeller yaitu marine propeller dan inclined fan turbine berbasis 
Computational Fluid Dynamics (CFD) serta mengetahui validasi 
dari hasil simulasi terhadap hasil eksperimen. Pola alir lain dalam 
hal ini fenomena terjadinya makro instabilitas (MI) pada tiap 
ukuran impeller dengan tiap kecepatan impeller adalah berbeda. 
Semakin besar diameter dan kecepatan putar impeller akan 
memberikan jumlah kemunculan fenomena makro instabilitas 
yang semakin banyak pula. Berdasarkan range kecepatan yang 
diperoleh, hasil simulasi ini sesuai dengan hasil eksperimen 
sehingga dapat digunakan untuk simulasi polas aliran pada 
storage tank dengan geometri yang sama. 
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33 
 

BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan simulasi 
menggunakan software CFD ANSYS® 15.0 Academic Package 
dengan lisensi software milik Jurusan Teknik Kimia ITS. Untuk 
permodelan geometri digunakan DesignModeler® dengan 
penentuan jumlah grid dan node menggunakan Meshing®. 
Perhitungan iterasi simulasi CFD menggunakan FLUENT®. 

III.1 Sistem yang Dipelajari 
Sistem yang digunakan dalam penelitian side entering 

mixer adalah tangki silinder dengan bagian dasar datar (flat 
bottomed cylindrical tank) dengan diameter D=40 cm dan tinggi 
H=40 cm. Impeller inclined fan turbine yang digunakan 
mempunyai 4 blade dan 6 blade dengan diameter d=3 cm dan 
d=4cm. Lebar blade w=0,6 cm dan w=0,8 cm. Seperti yang 
ditunjukkan pada Gambar III, Gambar III.2 dan Gambar III.3 
dengan dimensi pada Tabel III.1. 
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Gambar III.1 Dimensi Tangki 
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Gambar III.2 Geometri Inclined Fan Turbine Impeller 4 Blade 
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Gambar III.3 Geometri Inclined Fan Turbine Impeller 6 Blade 
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Tabel III.1 Rincian Dimensi Peralatan 
D [cm] H [cm] H'/H [-] d/D [-] s/D [-] h/D [-] W/d 

40 40 0,5 
0,075 0,075 0,075 

0,2 
0,1 0,1 0,1 

  
Fluida yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
 

Tabel III.2 Properti liquid dan gas yang digunakan pada 
simulasi 

Liquid Gas 
Air Methane  

Temperature 37oC Densitas 0.6679 kg/m3 
Densitas 1000 kg/m3 Viskositas 0,000010875 kg/m.s 

Viskositas 0,001003 kg/m.s  

III.2 Bahan yang Digunakan 
Fluida yang digunakan dalam penelitian ini adalah Air 

dan Metana. Sistem yang digunakan merupakan multiphase 
berupa gas dan liquid. 

III.3 Permodelan 
Dalam simulasi ini digunakan pemodelan sebagai berikut. 

a. Viscous Model menggunakan k-ԑ standard,  
Model ini digunakan untuk turbulent model yakni fokus 

pada mekanisme yang mengakibatkan energi kinetik turbulen. 
Sering digunakan karena pendekatannya populer. Model ini 
mengizinkan dua model persamaan yang menghitung efek 
konveksi dan difusi pada energi turbulen. Model ini digunakan 
untuk gradien tekanan yang kecil. 

b. Near-Wall Treatment menggunakan Standart Wall 
Function, 
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Merupakan satu set dari fungsi empiris digunakan untuk 
meyakinkan aliran fisik di dekat daerah dinding. Model ini 
memberikan keakuratan yang rasional untuk nilai Nre yang besar, 
aliran di sekeliling dinding tetapi mencapai batasannya ketika 
kondisi aliran berbeda terlalu jauh dari konsisi ideal yang 
digunakan untuk mendefinisikan fungsi. Model ini dibuat dari 
persamaan momentum. 

c. Pemodelan Impeller menggunakan Sliding Mesh 
Model ini digunakan untuk memodelkan impeller reaktor 

berpengaduk. Metode ini mampu mensimulasi aliran dan 
pencampuran yang dihasilkan oleh impeller dan membutuhkan 
waktu perhitungan yang lebih singkat. 

III.4 Kondisi Batas 
Kondisi batas yang digunakan untuk sIstem yang 

dipelajari antara lain: 
1. Dinding tangki dan dasar tangki dianggap sebagai wall 

dimana interface-nya dengan liquida didekati dengan no 
slip condition. 

2. Shear stress pada dinding didekati dengan model 
standard wall function. 

3. Poros pengaduk (shaft) dianggap rotational moving wall 
dimana interface dengan fase liquid dianggap no slip 
condition dan dengan fase gas dianggap specified shear. 

4. Impeller digambarkan sesuai bentuk aslinya dan dianggap 
sebagai moving wall dengan kecepatan putarnya 
mengikuti shaft dimana interface dengan fase liquid 
dianggap no slip condition dan dengan fase gas dianggap 
specified shear. 

5. Interface antara permukaan liquid dengan udara luar 
dianggap pressure outlet. 

6. Impeller dimodelkan dengan Multiple Reference Frame 
dan dianggap moving wall. 

7. Fluida dibagi menjadi dua bagian, yaitu zona diam 
(stationary zone) dan zona bergerak (moving zone). 
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III.5 Prosedur Simulasi 
Prosedur simulasi menggunakan 3 tahap yaitu pre-

processing, solver, dan post-processing. 
III.5.1 Tahap Pre-processing 

Tahap Pre-processing meliputi pendefinisian 
geometri, meshing dan pengumpulan data yang 
diperlukan untuk tahap solver. Penggambaran geometri 
dan meshing menggunakan Design Modeler®. Membuat 
grid menggunakan Meshing® untuk stationary zone dan 
rotating (moving) zone untuk aliran fluida, dan 
mendefinisikan boundary condition. 
III.5.2 Tahap Solver 

Metode solver yang digunakan adalah Phase 
Coupled SIMPLE dengan first order implicit transient 
formulation. Pada penelitian ini digunakan beberapa 
asumsi untuk menyederhanakan sistem yang diselesaikan. 
Sistem yang digunakan adalah sistem batch dengan 
asumsi hanya terdiri dari 2 fase gas-liquid tanpa 
memperhitungkan fase padat (mikroorganisme). Hal ini 
dikarenakan konsentrasi volume sel mikroba sangat kecil 
jika dibandingkan dengan volume reaktor (panjang 1,2 – 
3,0 µm dan lebar 0,6-1,0 µm untuk setiap sel bakteri) dan 
sangat mudah untuk terdispersi secara homogen di dalam 
fase liquid. Diasumsikan juga bahwa konsentrasi glukosa 
awal dan jumlah bakteri di semua variable adalah sama 
dan bakteri mengkonsumsi glukosa yang sama pada 
waktu yang sama untuk semua variable (Nurtono et al., 
2012). 

Pada tahap solver yang perlu dilakukan : 
1. Memilih jenis solver yang akan digunakan dengan 

jenis pressure-bassed 
2. Memilih persamaan yang akan digunakan dengan 

model transient 
3. Memodelkan turbulensi dengan menggunakan 

standard k-ɛ 
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4. Memodelkan sistem multiphase menggunakan 
eulerian model 

5. Memasukkan properties masing-masing fase 
6. Mendefinisikan masing-masing fase yang akan 

digunakan dalam simulasi dengan fase pertama 
adalah fase liquid dan fase kedua adalah fase gas 

7. Mendefinisikan cell zone yang terbagi menjadi dua 
zona yaitu moving zone dan static zone yang 
keduanya memiliki interface. Pada moving zone 
dengan fase gas dipilih source term dan diinputkan 
massa asumsi gas yang sudah terbentuk 

8. Menentukan kondisi batas 
9. Menginisialisasi sistem 
10. Menentukan region yang akan diteliti dan kemudian 

di-patch 
11. Memilih solver/jenis persamaan dan orde persamaan 

 Pressure velocity coupling menggunakan 
phase coupled SIMPLE 

 Gradient dimodelkan dengan Least Square 
Cell based 

 Persamaan momentum diselesaikan 
menggunakan first order upwind 

 Persamaan fraksi energi diselesaikan 
menggunakan first order upwind 

 Persamaan energy kinetic turbulen 
diselesaikan menggunakan first order 
upwind 

 Persamaan laju turbulent diselesaikan 
menggunakan first order upwind 

 Sistem transient diformulasikan dengan first 
order implicit condition 

12. Menghitung penyelesaian model matematis 
13. Under relaxation factors yang digunakan untuk 

mengontrol penyelesaian simulasi ini dapat dilihat 
pada tabel III.3 
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Tabel III.3 Nilai under relaxation factors yang digunakan 

Pressure 0,3 
Density  0,5 
Body Forces 0,5 
Momentum 0,4 
Volume Fraction 0,2 
Turbulent Kynetic Energy 0,6 
Turbulent Dissipation Rate 0,6 
Turbulent Viscousity 0,8 

 
III.5.3 Tahap Post-processing 

   Tahapan post-processing meliputi karakterisasi 
pola alir secara visual dilakukan pada bidang pengamatan 
yang terletak membelah impeller menjadi dua bagian 
yang sama besar baik horizontal maupun vertikal. 

 
 
 
 
 

 
Gambar III.4 Kondisi Batas Side Entering Mixer 

Stationary zone 

Moving zone 

Shaft dan impeller 
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III.6 Variabel Penelitian 
Variabel yang digunakan dalam sistem yang dipelajari 

adalah : 
1. Fluida yang digunakan : 

 Air 
 Metana 

2. Variabel kecepatan putar : 
 400 rpm 
 500 rpm 
 600 rpm 
 700 rpm 

3. Jenis Impeller : 
 4 blade 
 6 blade 

III.7 Bidang Pengamatan 
 Bidang yang diamati pada penelitian ini adalah bidang 
vertikal dan horizontal yang memotong tepat ditengah impeller 
dan tangki. Bidang pengamatannya dapat dilihat pada gambar 
III.5. 

 
Gambar III.5 Bidang Pengamatan Tangki 



 

43 
 

BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Data yang didapatkan dari penelitian ini diperoleh 

melalui simulasi Computational Fluid Dynamics (CFD) dengan 
menggunakan software FLUENT 15.0. Pemodelan turbulensi 
pada simulasi ini menggunakan standard k-ɛ.  Simulasi dilakukan 
dengan metode steady state terlebih dahulu kemudian dilanjutkan 
dengan metode unsteady state yang dilakukan pada time step 0.01 
s, number of time step 1000 dengan maximal iteration per time 
step sebesar 20.  

Fluida yang digunakan adalah multifase, yakni fase liquid 
dan gas. Dimana fase liquidnya adalah air. Untuk fase gas yang 
digunakan adalah metana. Simulasi ini menggunakan sistem 
batch. Tangki yang digunakan berdiamater 40 cm dan tinggi 40 
cm, dengan inclined fan turbine berdiameter 3 cm dan 4 cm. Pada 
masing-masing diameter impeller yang memiliki 4 blade dan 6 
blade diberikan kecepatan putar 400 rpm, 500 rpm, 600 rpm, dan 
700 rpm. 

Analisa dan pembahasan pada bab ini meliputi 
identifikasi pola alir, makro instabilitas dan kontur persebaran 
metana.  
IV.1 Identifikasi Pola Alir  

Pada penelitian ini digunakan side entering bioreactor 
yang memiliki bidang pengamatan vertikal dan horizontal untuk 
mengetahui fenomena penting yang terjadi di dalam reaktor. 
Plane vertikal dan horizontal ini digunakan untuk memperlihatkan 
pola alir fluida dan kontur fraksi volume partikel gas.  

Pola aliran di dalam bejana berpengaduk tergantung pada 
jenis dan konfigurasi impeller, karakteristik fluida, ukuran 
dimensi (proporsi) tangki, baffle, dan kecepatan putar. Faktor 
hidrodinamika dalam hal ini yakni konfigurasi impeller 
berpengaruh pada pengeluaran gas metana dari dalam reaktor 
pada proses fermentasi. Pada konfigurasi impeller yang tepat, 
pola alir yang terbentuk mampu memberikan dorongan yang kuat 
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terhadap gas sehingga gas dapat keluar dengan mudah dari dalam 
reaktor. Kecepatan pengadukan memberikan efek yang signifikan 
terhadap pergerakan metana. Pengadukan berpengaruh besar 
terhadap laju produksi metana. Pengadukan membantu 
mempercepat transfer metana dari fase liquid ke fase gas dalam 
bioreaktor. 

Kecepatan fluida pada setiap titik dalam tangki 
mempunyai tiga komponen arah dan pola aliran keseluruhan di 
dalam tangki itu bergantung pada variasi ketiga komponen arah 
kecepatan tersebut dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Komponen 
kecepatan yang pertama adalah komponen radial yang bekerja 
pada arah tegak lurus terhadap poros impeller. Komponen kedua 
adalah komponen longitudinal yang bekerja pada arah pararel 
dengan poros impeller. Komponen ketiga adalah komponen 
tangensial atau rotasional yang bekerja pada arah singgung 
terhadap lintasan lingkar (melingkar) di sekeliling poros. Dalam 
keadaan biasa, dimana poros impeller terpasang vertikal, 
komponen radial dan tangensial berada dalam satu bidang 
horizontal dan komponen longitudinalnya vertikal. (Mc.cabe, 
1994)  

Impeller turbine dikelompokkan berdasarkan pola alirnya 
yaitu aliran axial dan aliran radial. Inclined fan turbine 
merupakan salah satu impeller yang menghasilkan aliran axial. 
Axial-flow turbine mempunyai sirkulasi aliran yang beroperasi 
secara pumping up dan pumping down. Aliran fluida yang 
disebabkan oleh impeller axial dalam tangki berpengaduk pada 
umumnya diinterpretasikan dengan one-loop circulation model, 
yaitu aliran keluar menuju dasar tangki kemudian pada bagian 
dasar fluida menyimpang, mengubah arahnya bergerak ke atas 
sepanjang dinding tangki, aliran fluida kemudian bergerak secara 
radial masuk ke arah kembali turun menuju impeller menutup 
sirkulasi loop. Namun pada kenyataanya terdapat pola aliran lain 
yang terbentuk di sekitar impeller dimana kemunculan pola alir 
tersebut tidak beraturan dan juga tidak stabil.  



 
 

 
 

Simulasi ini dilakukan dengan metode steady state 
terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan metode unsteady 
state. Untuk running variabel diameter impeller sebesar 3 cm 4 
blade, 3 cm 6 blade, 4 cm 4 blade dan 4 cm 6 blade dengan 
kecepatan 400 rpm, 500 rpm, 600 rpm dan 700 rpm dihentikan 
pada time step ke-1000 dengan persen error 10-7. Untuk 
identifikasi pola alir ini dilakukan dengan melakukan satu fase 
(single phase) menggunakan air saja sebagai bentuk validasi dari 
eksperimen yang dilakukan menggunakan air saja sebagai fluida 
yang berada dalam tangki dan jenis impeller yang sama dengan 
penelitian yang dilakukan secara eksperimen. Untuk gambar 
setiap variabel dilakukan pengamatan bidang horisontal 
memotong impeller dan bidang vertikal memotong impeller 
sebagai berikut. 

Pola alir pada bidang vertikal yang tepat memotong 
impeller dapat dilihat pada Gambar 4.1.1 untuk d/D=0,075 
dengan impeller 4 blade, Gambar 4.1.2 untuk d/D=0,075 dengan 
impeller 6 blade, Gambar 4.1.3 untuk d/D=0,1 dengan impeller 4 
blade dan Gambar 4.1.4 untuk d/D=0,1 dengan impeller 6 blade.  

 

m/s 
Gambar IV.1.1.a Pola alir dominan bidang vertikal d/D = 0,075; 

4 blade; 400 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,27 m/s 
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m/s 
Gambar IV.1.1.b Pola alir dominan bidang vertikal d/D = 0,075; 

4 blade; 500 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,40 m/s 
 

 

m/s 
Gambar IV.1.1.c Pola alir dominan bidang vertikal d/D = 0,075; 

4 blade; 600 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,60 m/s 
 
 



 
 

 
 

 

 

m/s 
Gambar IV.1.1.d Pola alir dominan bidang vertikal d/D = 0,075; 

4 blade; 700 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,60 m/s 
 

 

m/s 
Gambar IV.1.2.a Pola alir dominan bidang vertikal d/D = 0,075; 

6 blade; 400 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,48 m/s 
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m/s 
Gambar IV.1.2.b Pola alir dominan bidang vertikal d/D = 0,075; 

6 blade; 500 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,68 m/s 
 

 

m/s 
Gambar IV.1.2.c Pola alir dominan bidang vertikal d/D = 0,075; 

6 blade; 600 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,76 m/s 



 
 

 
 

 

 

m/s 
Gambar IV.1.2.d Pola alir dominan bidang vertikal d/D = 0,075; 

6 blade; 700 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,80 m/s 
 

 

m/s 
Gambar IV.1.3.a Pola alir dominan bidang vertikal d/D = 0,1; 4 

blade; 400 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,36 m/s 
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m/s 
Gambar IV.1.3.b Pola alir dominan bidang vertikal d/D = 0,1; 4 

blade; 500 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,48 m/s 
 

 

m/s 
Gambar IV.1.3.c Pola alir dominan bidang vertikal d/D = 0,1; 4 

blade; 600 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,72 m/s 



 
 

 
 

 

m/s 
Gambar IV.1.3.d Pola alir dominan bidang vertikal d/D = 0,1; 4 

blade; 700 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,72 m/s 
 

 

m/s 
Gambar IV.1.4.a Pola alir dominan bidang vertikal d/D = 0,1; 6 

blade; 400 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,40 m/s 
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m/s 
Gambar IV.1.4.b Pola alir dominan bidang vertikal d/D = 0,1; 6 

blade; 500 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,52 m/s 
 

 

m/s 
Gambar IV.1.4.c Pola alir dominan bidang vertikal d/D = 0,1; 6 

blade; 600 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,60 m/s 



 
 

 
 

 

 

m/s 
Gambar IV.1.4.d Pola alir dominan bidang vertikal d/D = 0,1; 6 

blade; 700 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,80 m/s 
 

 

m/s 
Gambar IV.1.5.a Pola alir dominan bidang horizontal d/D = 

0,075; 4 blade; 400 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,20 m/s 
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m/s 
Gambar IV.1.5.b Pola alir dominan bidang horizontal d/D = 

0,075; 4 blade; 500 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,24 m/s 
 

 

m/s 
Gambar IV.1.5.c Pola alir dominan bidang horizontal d/D = 

0,075; 4 blade; 600 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,36 m/s 
 



 
 

 
 

 

m/s 
Gambar IV.1.5.d Pola alir dominan bidang horizontal d/D = 

0,075; 4 blade; 700 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,36 m/s 
 

 

m/s 
Gambar IV.1.6.a Pola alir dominan bidang horizontal d/D = 

0,075; 6 blade; 400 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,20 m/s 
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m/s 
Gambar IV.1.6.b Pola alir dominan bidang horizontal d/D = 

0,075; 6 blade; 500 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,24 m/s 
 

 

m/s 
Gambar IV.1.6.c Pola alir dominan bidang horizontal d/D = 

0,075; 6 blade; 600 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,30 m/s 
 



 
 

 
 

 

m/s 
Gambar IV.1.6.d Pola alir dominan bidang horizontal d/D = 

0,075; 6 blade; 700 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,36 m/s 
 

 

m/s 
Gambar IV.1.7.a Pola alir dominan bidang horizontal d/D = 0,1; 

4 blade; 400 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,24 m/s 
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m/s 
Gambar IV.1.7.b Pola alir dominan bidang horizontal d/D = 0,1; 

4 blade; 500 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,36 m/s 
 

 

m/s 
Gambar IV.1.7.c Pola alir dominan bidang horizontal d/D = 0,1; 

4 blade; 600 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,60 m/s 
 



 
 

 
 

 

m/s 
Gambar IV.1.7.d Pola alir dominan bidang horizontal d/D = 0,1; 

4 blade; 700 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,64 m/s 
 

 

m/s 
Gambar IV.1.8.a Pola alir dominan bidang horizontal d/D = 0,1; 

6 blade; 400 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,26 m/s 
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m/s 
Gambar IV.1.8.b Pola alir dominan bidang horizontal d/D = 0,1; 

6 blade; 500 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,40 m/s 
 

 
 

m/s 
Gambar IV.1.8.c Pola alir dominan bidang horizontal d/D = 0,1; 

6 blade; 600 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,60 m/s 
 



 
 

 
 

 

m/s 
Gambar IV.1.8.d Pola alir dominan bidang horizontal d/D = 0,1; 

6 blade; 700 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,76 m/s 
 

Dari Gambar IV.1.1, Gambar IV.1.2, Gambar IV.1.3, dan 
Gambar IV.1.4 menunjukkan pola aliran yang dominan, 
discharge stream bergerak lurus dari impeller menuju dasar 
tangki kemudian menyebar dan naik menuju permukaan liquid 
setelah menabrak dinding tangki. Aliran yang naik ke permukaan 
liquid kembali menuju impeller sehingga terlihat membentuk one-
loop circulation, juga terdapat aliran yang berputar membentuk 
vortex diantara aliran pada dasar tangki dan aliran balik pada 
permukaan liquid. Vortex didefinisikan adanya aliran berputar 
pada titik tertentu, dimana pada pusat putaran tidak terlihat 
adanya aliran.  

Pada saat jumlah blade ditambah menjadi 3 cm 6 blade, 
dapat dilihat bahwa vortex terbentuk di beberapa bagian di tangki 
seperti pada gambar IV.1.2.c dan gambar IV.1.2.d terlihat vortex 
dibagian kiri bawah tangki yang dapat dilihat jelas pada gambar 
IV.1.9. Karena vortex yang terjadi melebihi 1 kali putaran 
impeller (1 kali minimum life time (1/rps)), maka vortex yang 
terbentuk disebut makrovortex. Makrovortex didefinisikan 



62 
 

 
 

munculnya vortex secara berturut-turut yang terjadi minimum 1 
kali putaran yang mempengaruhi pola alir secara keseluruhan.  

Untuk variabel berikutnya adalah memperbesar diameter 
dari impeller yaitu dari 3 cm menjadi 4 cm untuk jumlah blade 
yang sama yaitu antara 4 blade dan 6 blade dengan variabel yang 
sama yaitu 400 rpm, 500 rpm, 600 rpm dan 700 rpm. Pada 
gambar IV.1.3.1 hingga gambar IV.1.3.d dapat dilihat bahwa arah 
radial menjadi lebih banyak dari impeller diameter 3 cm, hal ini 
disebabkan karena area moving zone menjadi semakin luas 
sehingga akan memperbesar arah aliran radial dan aksial. Pada 
gambar IV.1.3.c-d terlihat pada bagian kiri bawah tangki terdapat 
arus balik ke arah dasar tangki menuju impeller setelah menabrak 
dinding, hal ini disebabkan karena semakin besar diameter 
impeller maka tinggi dari dasar tangki membesar sehingga 
memungkinkan terjadinya arus balik menuju impeller melalui 
dasar tangki. 

Aliran aksial yang ditunjukkan pada gambar sesuai 
dengan literatur dimana Inclined fan turbine merupakan impeller 
yang menghasilkan aliran axial. (Ramin et al., 2007) 

 

 

m/s 
Gambar IV.1.9.a Pola alir tidak ada vortex pada bidang vertikal 

d/D = 0,075; 4 blade; 600 rpm.  



 
 

 
 

 

 

m/s 
Gambar IV.1.9.b Pola alir tidak ada vortex pada bidang vertikal 

d/D = 0,075; 6 blade; 600 rpm.  

 
Vortex  

m/s 
Gambar IV.1.9.c Pola alir disertai munculnya vortex pada 

bidang vertikal d/D = 0,1; 4 blade; 600 rpm.  
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Vortex 

m/s 
Gambar IV.1.9.d Pola alir disertai munculnya vortex pada 

bidang vertikal d/D = 0,1; 6 blade; 600 rpm.  
 
Dalam bidang vertikal pada gambar di atas terdapat aliran 

stagnan pada bagian kanan atas tangki dimana aliran sangat 
lambat, hal tersebut disebabkan karena pressure gradient di 
belakang impeller lebih rendah sehingga aliran langsung kembali 
ke belakang impeller. Pada gambar IV.1.3.d terdapat aliran radial 
dari impeller yang cukup besar yaitu sebesar 0.01-0.80 m/s. Pada 
gambar di atas terlihat adanya stagnant flow dimana Gambar 
IV.1.1.a memperlihatkan stagnant flow yang paling besar dan 
Gambar IV.1.4.d memperlihatkan stagnant flow yang paling 
kecil, digambarkan dengan jelas pada gambar IV.1.10. Stagnant 
flow didefinisikan sebagai daerah dimana tidak terjadi sirkulasi 
aliran didaerah tersebut, sehingga liquid yang ada pada daerah 
tersebut adalah tetap. Dalam side entering mixer diharapkan 
sekecil mungkin, mengingat pengaplikasiannya untuk menjaga 
homogenitas suatu bahan pada storage tank yang besar. Karena 
semakin kecil stagnant flow maka semakin homogen larutan 
didalamnya. 



 
 

 
 

   Stagnant Flow 

 

m/s 
Gambar IV.1.10.a Pola alir stagnant flow paling besar pada 

bidang vertikal dengan d/D = 0,075; 4 blade; 400 rpm.  
 

Stagnat Flow 

 

m/s 
Gambar IV.1.10.b Pola alir stagnat flow paling kecil pada 

bidang vertikal d/D = 0,1; 6 blade; 700 rpm.  
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Untuk bidang pengamatan horizontal memotong impeller 
dilakukan dengan variabel yang sama dengan pengamatan vertical 
memotong impeller. Seperti pada gambar IV.1.5 hingga IV.1.8 
terlihat bahwa pada bagian kanan dan kiri tangki selalu ada 
vortices yang terjadi karena adanya turbulensi yang disebabkan 
kecepatannya tinggi dan juga pengaruh viskositas yang rendah 
dapat menyebabkan turbulensi dengan semakin cepatnya 
kecepatan yang diberikan pada impeller. 

Selanjutnya dengan semakin besarnya diameter impeller 
dan jumlah blade yang bertambah memberikan fenomena yang 
sama dengan yang bidang pengamatan vertical dimana semakin 
besar diameter impeller maka moving zone semakin besar. 
Semakin tinggi putaran impeller maka akan semakin turbulen 
yang menyebabkan adanya vortex pada pola aliran didalam tangki 
berpengaduk. 

Dari pengamatan pada bidang vertikal dengan number of 
step 1000 dan time step 0,01 tidak hanya memperlihatkan satu 
pola alir untuk d/D=0.075 dan d/D=0.1. Pola alir yang dijabarkan 
sebelumnya merupakan pola alir dominan (sering muncul) yang 
dinamakan one-loop circulation one-macrovortex seperti pada 
Gambar IV.1.1 sampai Gambar IV.1.8, sedangkan pola alir yang 
jarang muncul memperlihatkan terjadinya vortex pada bagian atas 
discharge stream dari impeller seperti yang ditunjukkan pada 
Gambar 4.1.11.a dan Gambar 4.1.11.b, disebut one-loop 
circulation  two-macrovortex. 



 
 

 
 

 

m/s 
Gambar IV.1.11.a Pola alir lain bidang vertikal d/D = 0,075; 4 

blade; 500 rpm.  
 

 

m/s 
Gambar IV.1.11.b Pola alir lain bidang vertikal d/D = 0,075; 6 

blade; 500 rpm.  
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Pada bidang horizontal yang berpotongan dengan 
impeller juga terdapat pola alir dominan dan pola alir yang jarang 
muncul. Pola alir dominan seperti yang terlihat pada Gambar 
IV.1.5, Gambar IV.1.6, Gambar IV.1.7 dan Gambar 4.1.8 
dinamakan axial pattern two-side macrovortex dimana terlihat 
aliran yang sejajar dengan shaft, discharge stream dari impeller 
bergerak lurus kedepan dan menyebar tetapi tidak simetris hingga 
menabrak dinding tangki kemudian aliran terbagi untuk kembali 
menuju impeller dengan menyusuri dinding tangki sebelah kiri 
dan kanan. Akibatnya terdapat vortex pada sebelah kanan dan kiri 
dinding tangki dari pertemuan arus yang disebabkan oleh impeller 
dengan arus kembali dari dinding tangki. Vortex yang muncul di 
sebelah kanan tangki berukuran lebih besar dibandingkan vortex 
di dinding tangki sebelah kiri, hal ini dikarenakan arah perputaran 
impeller bergerak melawan arah jarum jam sehingga memberikan 
discharge stream yang menyebar lebih cenderung ke sebelah 
kanan tangki. 

 

 

m/s 
Gambar IV.1.12.a Pola alir lain bidang horizontal d/D = 0,075; 4 

blade; 500 rpm.  
 



 
 

 
 

 

m/s 
Gambar IV.1.12.b Pola alir lain bidang horizontal d/D = 0,075; 6 

blade; 500 rpm.  
 

Dalam proses biogas dibutuhkan liquida yang relatif tinggi 
untuk membantu proes fermentasi anaerob yang terjadi di bawah 
tangki. Pada reaktor biogas diharapkan sirkulasi aliran liquida 
tangki tidak mencapai permukaan liquid. Bagian atas tangki 
digunakan sebagai zona menghambat oksigen yang masuk ke 
dalam tangki serta sebagai zona keluarnya gas. Masuknya oksigen 
ke dalam tangki akan menghambat proses fermentasi anaerob dari 
biogas. Dalam simulasi ini digunakan H/D = 0,5 dan H/D = 1. 
Gambar di bawah adalah pola alir yang terjadi pada kecepatan 
putar 400 rpm dengan perbedaan diameter impeller, serta gambar 
yang ditampilkan adalah pola lair yang sering terjadi pada saat 
pengadukan berlangsung. Perbedaan pola alir tiap ketinggian 
liquida pada impeller dengan jumlah 4 blade dapat dilihat pada 
gambar IV.1.13  
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(a) H/D = 0,5 

 
(b) H/D = 1 

Gambar IV.1.13 Pengaruh Ketinggian Liquida terhadap Pola 
Alir Pada d/D=0,075; 4 blade; 700 rpm 

 
 
 



 
 

 
 

Gambar IV.1.13 menunjukkan bahwa saat ketinggian 
liquida (H/D) adalah 0,5 terdapat daerah dead zone di tengah 
tangki dengan ukuran yang cukup besar. Pada pola alir ini aliran 
yang keluar dari impeller menuju dinding kiri tangki. Pada daerah 
discharge flow terjadi vortex akibat aliran yang tersirkulasi, dan  
aliran yang keluar dari impeller. Setelah aliran menabrak dinding 
tangki terdapat sebagian aliran yang bergerak ke atas dan 
menabrak dinding kanan tangki kemudian terjadi pusaran. 

Sedangkan untuk ketinggian (H/D) adalah 1 pola alir 
yang terjadi aliran menuju dinding kiri tangki. Kemudian aliran 
bergerak ke atas dan terjadi pusaran aliran. Dead zone yang 
terjadi lebih besar daripada ketinggian liquida (H/D) = 0,5. Pola 
alir yang terjadi tidak memiliki banyak instabilitas dalam aliran. 
Pada aliran discharge flow aliran tidak terlalu banyak turbulensi 
yang terjadi daripada ketinggian liquida (H/D) adalah 0,5. 

Untuk gambar di bawah yakni gambar IV.1.14 
menunjukkan bahwa saat ketinggian liquida (H/D) adalah 0,5 
terdapat daerah dead zone di tengah tangki dengan ukuran yang 
cukup besar. Pada pola alir ini aliran yang keluar dari impeller 
menuju dinding kiri tangki. Pada daerah discharge flow terjadi 
vortex akibat aliran yang tersirkulasi, dan  aliran yang keluar dari 
impeller. Setelah aliran menabrak dinding tangki terdapat 
sebagian aliran yang bergerak ke atas dan menabrak dinding 
kanan tangki kemudian terjadi pusaran. 

Sedangkan untuk ketinggian (H/D) adalah 1 pola alir 
yang terjadi aliran menuju dinding kiri tangki. Kemudian aliran 
bergerak ke atas dan terjadi pusaran aliran. Dead zone yang 
terjadi lebih besar daripada ketinggian liquida (H/D) = 0,5. Pola 
alir yang terjadi tidak memiliki banyak instabilitas dalam aliran. 
Pada aliran discharge flow aliran tidak terlalu banyak turbulensi 
yang terjadi daripada ketinggian liquida (H/D) adalah 0,5. 

Dari gambar IV.1.13 dan gambar IV.1.14 didapatkan 
bahwa sirkulasi aliran masih mencapai permukaan liquida dengan 
ketinggian liquid H/D = 1 untuk kecepatan putar impeller 400 
rpm dan 700 rpm. 
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(a) H/D = 0,5 

 
(b) H/D = 1 

Gambar IV.1.14 Pengaruh Ketinggian Liquida terhadap Pola 
Alir Pada d/D=0,1; 4 blade; 400 rpm 

  



 
 

 
 

IV.2 Analisa Makro Instabilitas 
Makro instabilitas ditandakan dengan perubahan pola alir 

skala besar dalam tangki berpengaduk dengan periode yang tinggi 
dan frekuensi kemunculan yang kecil dimana perubahan pola alir 
ini memberikan pengaruh yang besar terhadap proses 
pengadukan. Pola alir lain didefinisikan sebagai perubahan pola 
alir skala besar dimana terjadinya pola alir yang melebihi satu 
putaran impeller. Untuk satu impeller pada 400 rpm memiliki 
waktu 0.15 detik, 500 rpm membutuhkan waktu 0.12 detik, 600 
rpm membutuhkan waktu 0.1 detik dan 700 rpm memiliki waktu 
0.09 detik. 

Pola aliran dominan pada bidang vertikal adalah one loop 
one macrovortex (OL-OM). Sedangkan untuk bidnag horizontal 
adalah axial pattern two side two macrovortex (AP-TSM). 

Tinjauan makro instabilitas dapat dilakukan dengan dua 
acara yaitu secara kualitatif dan kuantitatif. Tinjauan kualitatif 
dilakukan dengan cara mengambil gambar berdasarkan bidang 
pengamatan. Lalu dilakukan perhitungan dengan pengamatan 
indera dimana makro instabilitas ditandai dengan adanya 
perubahan pola aliran menyeluruh pada frekuensi yang relative 
singkat. Kemudian tinjauan secara kuantitatif dilakukan dengan 
menggunakan persamaan Fast Fourier Transform dimana 
diperoleh plot grafik amplitude (m/s) vs frekuensi (1/second), MI 
ditandai dengan nilai titik frekuensi tertinggi sehingga dapat 
diketahui MI dapat terjadi berapa lama dan pada kecepatan 
tertentu berdasarkan plot grafik. Pada penelitian ini digunakan 
tinjauan secara kualitatif menggunakan gambar yang diperoleh 
lalu dianalisa. Dari simulasi yang telah dilakukan selama 10 detik 
dengan 1 detik didapatkan 100 frame gambar pada masing-
masing bidang horizontal dan vertikal, sehingga didapatkan total 
1000 frame gambar yang diambil setiap 0,01 detik selama 10 
detik. 

Karakterisasi pola alir yang diperoleh meliputi identifikasi 
pola-pola alir fluida, life time adalah waktu terjadinya pola alir 
yang berbeda dari pola alir utama. Average life time didefinisikan 
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sebagai waktu rata-rata satu pola alir sampai berganti ke pola alir 
lain. Life time Ratio didefinisikan sebagai sebagai life time total 
satu pola dibagi dengan waktu total sedangkan jumlah makro 
instabilitas (MI) dinyatakan sebagai jumlah kemunculan MI dair 
gambar pola alir pada waktu pengamatan selama 10 detik akan 
ditampilkan dalam tabel berikut: 

 
Tabel IV.2.1 Karakterisasi pola alir pada d/D=0,075; 4 blade 

Angular 
velocity Bidang Pola alir 

life 
time 
(s) 

Average 
life time 

(s) 

Life 
time 
ratio 

Makro 
instabilitas 

400 
rpm 

vertikal OL-OM 8,38 2,095 0,419 1 
Lain 1,62 0,4 0,08 

horizontal AP-TSM 9,42 4,71 0,942 1 
Lain 0,58 0,29 0,058 

500 
rpm 

vertikal OL-OM 7 2,333 0,700 
1 

Lain 3 3,000 0,300 

horizontal AP-TSM 7,15 3,575 0,715 
1 

Lain 2,85 2,850 2,850 

600 
rpm 

vertikal OL-OM 6,99 3,495 0,699 
1 

Lain 3,01 1,505 0,301 

horizontal AP-TSM 8,19 4,095 0,819 
2 

Lain 1,81 0,905 0,181 

700 
rpm 

vertikal OL-OM 7,4 3,700 0,740 
1 

Lain 2,6 2,600 0,260 

horizontal AP-TSM 7,99 3,995 0,799 
2 

Lain 2,01 1,005 0,201 
 
Berdasarkan tabel IV.2.1 menunjukkan bahwa untuk pola 

aliran dengan ratio d/D=0,075 dan 4 blade terjadi fenomena 
makro instabilitas pada setiap bidang horizontal dan vertikal. 
Pada setiap perubahan kecepatan terjadi makro instabilitas yang 



 
 

 
 

semakin bertambah. Hal ini menunjukkan semakin besar 
kecepatan putar impeller membuat Reynold Number dari fluida 
semakin besar  sehingga kemungkinan terjadinya makro 
instabilitas juga semakin besar. 

 
Tabel IV.2.2 Karakterisasi pola alir pada d/D=0,075; 6 blade 

Angular 
velocity Bidang Pola alir 

life 
time 
(s) 

Average 
life time 

(s) 

Life 
time 
ratio 

Makro 
instabilitas 

400 
rpm 

vertikal OL-OM 10 10 1 
0 

Lain 0 0 0 

horizontal AP-TSM 10 10 1 
0 

Lain 0 0 0 

500 
rpm 

vertikal OL-OM 6,66 3,330 0,666 
2 

Lain 3,34 3,340 0,334 

horizontal AP-TSM 5,63 2,815 0,563 
4 

Lain 4,37 0,437 0,437 

600 
rpm 

vertikal OL-OM 6,11 3,055 0,611 
2 

Lain 3,89 1,945 0,389 

horizontal AP-TSM 5,87 2,935 0,587 
2 

Lain 4,13 2,065 0,413 

700 
rpm 

vertikal OL-OM 7,56 3,780 0,756 
3 

Lain 2,44 2,440 0,244 

horizontal AP-TSM 6,38 2,1267 0,638 
2 

Lain 3,62 0,724 0,362 
 

Berdasarkan tabel IV.2.2 menunjukkan bahwa untuk pola 
aliran dengan ratio d/D=0,075 dan 6 blade terjadi fenomena 
makro instabilitas pada setiap bidang horizontal dan vertikal 
kecuali pada kecepatan putar impeller 400 rpm. Tidak 
diperolehnya fenomena makro instabilitas tersebut karena tidak 
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dapat diperoleh dengan melakukan pengamatan selama 10 detik 
saja. Pada jenis impeller yang berbeda yakni perubahan jumlah 
blade menunjukkan perbedaan jumlah fenomena makro 
instabilitas yang semakin besar. Hal tersebut juga terjadi untuk 
side entering mixer dengan ratio d/D=0,1 untuk 4 blade dan 6 
blade sesuai dengan tabel IV.2.3 dan tabel IV.2.4.  

 
Tabel IV.2.3 Karakterisasi pola alir pada d/D=0,1; 4 blade 

Angular 
velocity Bidang Pola alir 

life 
time 
(s) 

Average 
life time 

(s) 

Life 
time 
ratio 

Makro 
instabilitas 

400 
rpm 

vertikal OL-OM 7,67 3,835 0,384 
1 

Lain 2,33 0,583 0,058 

horizontal AP-TSM 5,82 1,455 0,146 
1 

Lain 4,18 0,836 0,0836 

500 
rpm 

vertikal OL-OM 7,66 2,553 0,255 
3 

Lain 2,34 0,468 0,047 

horizontal AP-TSM 8,58 2,860 0,286 
2 

Lain 1,42 0,710 0,071 

600 
rpm 

vertikal OL-OM 7,82 2,607 0,261 
2 

Lain 2,18 0,727 0,073 

horizontal AP-TSM 6,23 3,115 0,312 
4 

Lain 1,24 0,620 0,062 

700 
rpm 

vertikal OL-OM 3,54 3,540 0,354 
4 

Lain 2,34 0,468 0,047 

horizontal AP-TSM 5,34 2,670 0,267 
3 

Lain 0,83 0,277 0,028 
 

 



 
 

 
 

Tabel IV.2.4 Karakterisasi pola alir pada d/D=0,1; 6 blade 

Angular 
velocity Bidang Pola alir 

life 
time 
(s) 

Average 
life time 

(s) 

Life 
time 
ratio 

Makro 
instabilitas 

400 
rpm 

vertikal OL-OM 3,45 3,45 0,345 
1 

Lain 1,09 0,545 0,055 

horizontal AP-TSM 2,67 2,67 0,267 
2 

Lain 0,79 0,263 0,026 

500 
rpm 

vertikal OL-OM 5,64 2,820 0,282 
1 

Lain 4,36 0,727 0,073 

horizontal AP-TSM 4,38 2,190 0,219 
1 

Lain 0,75 0,250 0,025 

600 
rpm 

vertikal OL-OM 3,17 3,170 0,317 
3 

Lain 0,89 0,445 0,045 

horizontal AP-TSM 2,89 2,890 0,289 
3 

Lain 0,87 0,290 0,029 

700 
rpm 

vertikal OL-OM 4,67 2,335 0,234 
4 

Lain 0,76 0,253 0,025 

horizontal AP-TSM 5,15 2,575 0,258 
3 

Lain 1,24 0,207 0,021 
 
Pola aliran pada d/D=0,1 lebih bergejolak daripada 

d/D=0,075 karena bilangan reynold dari d/D=0,1 lebih besar 
sehingga memberikan aliran yang turbulen dimana aliran turbulen 
menunjukkan aliran yang tidak stabil, akibatnya pola liran dalam 
tangki berpengaduk berubah – ubah  memberikan fenomena 
makro instabilitas. 

Diameter tangki, diameter impeller, jenis impeller, dan 
kecepatan putar impeller mempengaruhi tingkat turbulensi dalam 
tangki, namun tingkat turbulensi tidak selalu memberikan pola 
alir lain pada tangki. Pola alir lain dalam hal ini makro instabilitas 
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pada tiap ukuran impeller dengan tiap kecepatan putar impeller 
adalah berbeda. Meski demikian, tingginya tingkat turbulensi 
akan meningkatkan tingginya potensi terbentuk vortex. Vortex 
yang terbentuk, dianggap memberikan pola alir lain (makro 
instabilitas) jika life time minimal yang terjadi sebesar 1/rotation 
per second impeller. Pada time step 1000 (10 detik), beberapa 
variabel belum menunjukkan fenomena makro instabilitas, namun 
hanya menunjukkan titik-titik yang berpotensi terbentuknya 
makro instabilitas. 

 
IV.3 Pengaruh Pengadukan pada Kontur Fraksi Volume 
Metana 

Pengadukan pada proses produksi biogas secara fermentatif 
di dalam bioreactor berfungsi untuk membantu proses pelepasan 
gas metana. Adanya pengadukan pada proses fermentasi ini akan 
membantu proses pengeluaran gas yang dihasilkan keluar dari 
fase liquid menuju fase gas. Karena jika gas tidak segera 
dikeluarkan dari badan liquid akan mengganggu metabolisme 
bakteri. Selain itu pada awal proses fermentasi, pengadukan 
berfungsi untuk meningkatkan intensitas bertemunya bakteri 
dengan glukosa. Selama proses fermentasi, pengadukan juga 
berfungsi untuk mencegah terbentuknya busa. Selama proses 
fermentasi, busa akan terbentuk sebagai hasil dari degradasi 
protein oleh bakteri. Dengan adanya busa dipermukaan liquid 
tersebut maka akan memperbesar tegangan permukaan. Sehingga 
akan menyebabkan gas yang berasal dari badan liquid sulit keluar 
ke badan gas karena terhalang oleh busa tersebut. Busa ini akan 
membentuk lapisan tebal pada permukaan liquid yang dapat 
menghalangi transfer masa biogas dari permukaan liquid ke 
badan fase gas. Pembentukan busa ini tergantung pada faktor 
hidrodinamika yang dapat dicegah dengan pengadukan yang 
diteliti oleh Moeller et al (2012). 

Fluida yang digunakan adalah multifase, yakni fase liquid 
dan gas. Dimana fase liquidnya adalah air yang didefinisikan 
sebagai feed untuk memproduksi biogas dengan densitas 1000 



 
 

 
 

kg/m3 dan viskositas 0,001003 kg/m.s. Untuk fase gas yang 
digunakan adalah metana dengan densitas 0.6679 kg/m3 dan 
viskositas 0,00001087 kg/m.s. Simulasi dilakukan dengan metode 
penelitian steady state dan unsteady state dimana pada kondisi 
steady state dilakukan hingga iterasi ke 1000 karena apabila 
iterasi dilakukan berlebih maka gas metana akan hilang dari 
bidang pengamatan tangki dan untuk unsteady state 
menggunakan time step size 0.01 dengan jumlah 400 time step. 
Gambar di bawah ini dapat menunjukkan kondisi contour awal 
gas metana yang tersebar di dalam liquid. 

 

 

 
Gambar IV.3.1 Persebaran gas metana pada t=0 
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Gambar IV.3.2 Persebaran gas metana pada t=4 s 
 
Gambar IV.3.2 menunjukkan persebaran gas metana pada 

waktu 4 detik dengan variabel 3 cm 4 blade dengan kecepatan 
400 rpm. Pada kondisi unsteady state didapatkan hasil bahwa 
persebaran gas metana naik keatas yang disebabkan flow rate gas 
metana lebih besar daripada kecepatan aliran dari impeller dengan 
fraksi 0.05-0.2 pada bagian tengah tangki sedangkan pada bagian 
atas tangki terlihat fraksi metana yang besar antara fraksi volume 
0.45-1 tetapi tidak tersebar merata pada permukaan liquid.  

 
 



 
 

 
 

 

 
Gambar IV.3.3 Persebaran gas metana pada t=0,865s 

 
Gambar IV.3.3 menunjukkan persebaran gas metana pada 

waktu 0,865 detik dengan variabel 4 cm 4 blade dengan 
kecepatan 400 rpm. Pada kondisi unsteady state didapatkan hasil 
bahwa persebaran gas metana naik keatas yang disebabkan flow 
rate gas metana lebih besar daripada kecepatan aliran dari 
impeller dengan fraksi 0.05-0.25 pada bagian tengah tangki 
sedangkan pada bagian atas tangki terlihat fraksi metana yang 
besar antara fraksi volume 0.45-1 tetapi tidak tersebar merata 
pada permukaan liquid.  

Pada variabel 4 cm 4 blade 400 rpm dengan metode 
simulasi yang sama dengan variabel sebelumnya didapatkan hasil 
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yang sedikit berbeda, hal ini dikarenakan pengaruh diameter dari 
impeller yang mempengaruhi besar fraksi volume gas metana 
yang berada dalam tangki pengadukan (Karcz J et al., 2004). 

Dari kedua gambar di atas dapat dilihat perbedaan frame 
gambar pada time step yang berbeda. Pada waktu 0,865 detik 
dengan variabel 4 cm 4 blade persebaran gas metana belum 
tersebar merata ke atas sedangkan untuk waktu 4 detik dengan 
variabel 3 cm 4 blade persebaran gas metana mulai naik ke 
permukaan.
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BAB V 
PENUTUP 

 
V.1 Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut. 

1. Pola alir dominan yang terjadi dalam side-entering mixer 
dengan menggunakan   Inclined Fan Turbine adalah one 
loop circulation. 

2. Semakin besar diameter dari impeller, aliran yang terjadi 
disekitar impeller semakin turbulen yakni pada diameter 
impeller 4 cm 4 blade dengan jumlah 4  kali makrovortex 

3. Semakin cepat putaran impeller (rpm) maka 
turbulensinya meningkat yang menyebabkan terjadinya 
vortex di beberapa bagian dalam tangki berpengaduk 
yakni pada kecepatan 600 rpm dan 700 rpm dengan 
diameter impeller 4 cm 4 blade 

4. Aliran liquid pada H/D = 1 (v =  0,1-0,15 m/s) mencapai 
permukaan liquid tetapi lebih lambat dibandingkan H/D = 
0,5 (v = 0,2-0,3 m/s) 

5. Fraksi Volum Gas Metana dalam liquid sebesar 0,1 
terlalu besar sehingga gas metana berada dalam bentuk 
gelembung besar. 

 
V.2 Saran 

Dari jalannya percobaan, dapat disarankan untuk peneliti 
selanjutnya: 

1. Mengatur kecepatan aliran gas metana agar tidak terlalu 
besar sehingga dapat diamati aliran gas metana dengan 
pola aliran fluida dalam tangki menggunakan pengadukan 

2. Melakukan pengamatan unsteady state hingga kondisi 
fraksi volume dari gas metana    dalam liquid tidak 
berubah atau mencapai kondisi steady state. 
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ANALISIS BIOGAS REAKTOR DENGAN SIDE 
ENTERING MIXER BERBASIS CFD 

Nama  : Durrotun Nasikhah F (2311100098) 
Stephen Julianto W (2311100138)

Jurusan : Teknik Kimia FTI-ITS 
Pembimbing : Prof. Dr. Ir Sugeng Winardi, M.Eng 
    Dr. Tantular Nurtono S.T., M.Eng 
   

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik 
pola aliran dan makro instabilitas berdasarkan ukuran, jenis dan 
kecepatan putar impeller dengan sistem gas liquid dalam tangki 
dengan menggunakan side-entering mixer dengan pendekatan 
secara simulasi menggunakan Computational Fluid Dynamics
(CFD). CFD dapat memprediksi aliran fluida, perpindahan panas 
dan massa, reaksi kimia dan fenomena lain yang terkait dengan 
memecahkan serangkaian persamaan matematika yang sesuai 
sehingga dapat diketahui detail fenomena hidrodinamika yang 
terjadi dalam reaktor berpengaduk. Dengan menggunakan CFD 
dapat telihat vector, kontur dan pola aliran yang terbentuk dalam 
campuran.  

Penelitian dilakukan pada tangki berpengaduk side 
entering. Dalam penelitian ini fluida yang digunakan adalah air 
dan metana. Digunakan jenis pengaduk 45o Inclined Fan Turbine 
(IFT) berdiameter 3 dan 4 cm dengan masing-masing 
menggunakan 4 blade dan 6 blade. Orientasi pengadukan 
meliputi kecepatan putaran 400 rpm, 500 rpm, 600 rpm, dan 700 
rpm. Model penting yang digunakan adalah Large Eddy 
Simulastion (LES) untuk viskositas fluida, dan sliding mesh untuk 
perputaran impellernya. 
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Dari simulasi diperoleh visualisasi pola alir dari bidang 
pengamatan vertikal dan horizontal yakni pola alir dominan yang 
terjadi dalam side-entering mixer dengan menggunakan inclined 
fan turbine adalah one loop circulation hingga bagian tengah 
tangki saja, sedangkan bagian tengah tangki hingga keatas 
merupakan aliran stagnan jika diamati dari bidang vertikal. 
Semakin besar diameter dari impeller, aliran yang terjadi disekitar 
impeller semakin turbulen yakni pada diameter impeller 4 cm 4 
blade dengan 4 kali terjadi macrovortex Semakin cepat putaran 
impeller (rpm) maka turbulensinya meningkat yang menyebabkan 
terjadinya vortex di beberapa bagian dalam tangki berpengaduk 
yakni pada kecepatan 600 rpm dan 700 rpm dengan diameter 
impeller 4 cm 4 blade. Aliran liquid pada H/D=1 (v=0,1-0,15 
m/s) mencapai permukaan liquid lebih lambat dibandingkan 
H/D=0,5 (v=0,2-0,3 m/s). Dan fraksi volume gas metana dalam 
liquid sebesar 0,1 terlalu besar sehingga gas metana berada dalam 
bentuk gelembung yang besar.
 
Kata kunci : pola alir, side-entering mixer, computational fluid 
dynamics 
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ANALYSIS BIOGAS REACTOR WITH SIDE 
ENTERING MIXER BASED ON CFD 

 
Name  : Durrotun Nasikhah F (2311100098) 
    Stephen Julianto W  (2311100138) 
Department : Teknik Kimia FTI-ITS 
Adviser : Prof. Dr. Ir Sugeng Winardi, M.Eng 
    Dr. Tantular Nurtono S.T., M.Eng 
 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to determine the 
characteristic of flow patterns and macro instability based on 
size, kind and velocity of impeller with gas-liquid system in 
agitated tank biogas reactor with side-entering mixer by 
simulation based on Computational Fluid Dynamics (CFD). CFD 
can predict fluid flow, heat and mass transfer, chemical reactions 
and other phenomena associated by solving a series of 
corresponding mathematical equations, so the hydrodynamic 
phenomena that occur in a stirred reactor can be seen. By using 
CFD can get a vector, contours, and flow patterns from particle 
distribution in mixture.  

In this experiment using agigated tank by side entering 
mixer. The fluids used are water and methane. Using impeller 45o 
Inclined Fan Turbine (IFT) with diameter 3 and 4 cm with 4 
blade and 6 blade. Orientation includes stirring rotation speed 
are 400 rpm, 500 rpm, 600 rpm and 700 rpm. The important 
models used to design and conduct this CFD study were Large 
Eddy Simulation (LES) for fluid viscousity, and sliding mesh for 
moving impeller.

Based on fluid flow visualisation using vertical and 
horizontal plane observations, it is shown that the dominant flow 
pattern in side-entering mixer using inclined fan turbine was one 
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loop circulation from the bottom of the tank to the middle. 
However, from the middle to the top of the tank the flow pattern 
was stagnant. Flow become more turbulent as the increasing of 
diameter impeller showed in 4 cm 4 blade with 4 macrovortex. As 
increasing speed rotation of the impeller cause turbulence around 
the impeller, which can create vortex inside the tank showed on 
600 rpm and 700 rpm 4 cm 4 blade . Liquid flow on H/D=1 
(v=0,1-0,15 m/s) reach liquid surface but more slower than 
H/D=0,5 (v=0,2=0,3 m/s). And volume fraction of methane in 
liquid was 0.1, and that was too much so methane became large 
bubble shaped. 
 
 
Keywords : flow pattern, side-entering mixer, computational fluid 
dynamics 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

Mixing telah terbukti mempengaruhi proses produksi 
biogas melalui proses fermentatif anaerobik di dalam tangki 
berpengaduk. Banyak penelitian yang telah dilakukan (Nugroho 
et al., 2004; Lee et al., 2006; Kim et al., 2006; Chou et al., 2008; 
Wu, 2013) untuk mengetahui pengaruh pengadukan terhadap 
proses produksi biogas secara fermentatif anaerobik. Ketika 
proses fermentasi terjadi tanpa pengadukan, pencampuran 
(mixing) dalam bioreaktor akan tergantung pada gelembung-
gelembung gas yang dilepaskan selama proses fermentasi cukup 
banyak maka dapat menghasilkan efek pencampuran yang besar, 
tetapi jika gas yang dihasilkan sedikit maka efek pencampuran 
menjadi kecil. Untuk dapat mempertahankan kehomogenan di 
dalam tangki maka dapat dilakukan dengan cara pengadukan 
secara mekanik yang dapat meningkatkan pencampuran secara 
makroskopis. Akan tetapi secara mikroskopis, pengadukan 
tersebut dapat meningkatkan fluid dynamic stresses yang dapat 
berpengaruh negatif terhadap sel mikroorganisme (Boswell et al., 
2003). Faktor hidrodinamika yang mempengaruhi efisiensi 
produksi biogas masih sedikit yang meneliti, padahal proses 
fermentasi yang terjadi di dalam tangki berpengaduk merupakan 
sistem multifase yang memerlukan kajian hidrodinamika. Selain 
itu proses biogas membutuhkan liquid yang relatif tinggi karena 
bagian atas dari liquid tersebut akan digunakan sebagai zona 
untuk menghambat masuknya oksigen agar tidak mengganggu 
proses fermentasi dan juga sebagai tempat keluarnya gas. 
Sehingga dibutuhkan desain reaktor yang sesuai. 

Tangki berpengaduk banyak diaplikasikan untuk 
pencampuran, reaksi dua larutan yang terlarut, mendispersi dua 
larutan yang tak saling larut, pencampuran dalam sistem 
multiphase, dan lain-lain. Biasanya dalam alat tangki 
berpengaduk yang merupakan satu sistem pencampuran dapat 



2 
 

 
 

dilengkapi dengan impeller dan baffle. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi pencampuran adalah antara lain aliran yang 
turbulen dan laju alir bahan, ukuran partikel,  dan kelarutan.  

Berdasarkan tempatnya, instalasi pengaduk dibedakan 
menjadi tiga macam. Yakni, pengadukan dari atas (Top entering), 
pengadukan dari bawah (Bottom entering), dan pengadukan dari 
samping (Side entering). Tangki berpengaduk yang menggunakan 
bottom entering baik digunakan untuk densitas dan viskositas 
liquid yang tinggi, biasanya digunakan untuk industri berbahan 
baku zat organik dan bioteknologi. Sedangkan top entering baik 
untuk tinggi vessel dengan rasio level operasi dan diameternya 
lebih besar dari 1 tetapi tidak dapat diaplikasikan untuk densitas 
liquid yang tinggi. Untuk side entering direkomendasikan untuk 
zona agitasi atau level agitasinya tidak lebih dari 100 % dari 
diameter tangki atau lebar tangki dan tidak ada batasan untuk 
aplikasinya.  

Side entering mixer biasanya digunakan untuk tangki 
yang besar dimana penggunaan top entering mixer tidak dapat 
digunakan karena keterbatasan pemasangan shaft. Side entering 
impeller mixer normalnya digunakan untuk memberikan sirkulasi 
pada tangki penyimpanan yang berukuran besar agar terhindar 
dari pengendapan suspensi. Side entering unit juga digunakan 
untuk tangki blending yang besar pada gasoline, bahan kimia, 
blending persediaan kertas dan sistem-sistem yang sama besar 
tetapi tidak memerlukan adanya batasan untuk sistem yang besar. 
Kelebihan dari Side entering mixer meliputi biaya yang rendah 
dan pemasangan yang mudah karena tidak memerlukan mounting 
support seperti yang diperlukan untuk pemasangan top entering 
mixer. 

Pada dasarnya, aksi pengadukan didalam tangki 
berpengaduk dapat diamati dengan melakukan eksperimen untuk 
diperoleh hasil yang nyata, tetapi metode eksperimen lebih sulit 
dan lebih mahal jika dilakukan pada tangki besar. Oleh karena itu 
penelitian ini dilakukan dengan metode Computational Fluid 
Dynamics (CFD). Penggunaan CFD lebih fleksibel dan mudah 
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untuk memodifikasi konfigurasi dan dimensi tangki, orientasi dan 
kecepatan impeller, dan properti fluida. Kode CFD tersusun atas 
algoritma-algoritma numerik yang dapat menyelesaikan 
permasalahan aliran  fluida. Namun pada penelitian yang telah 
dilakukan menggunakan metode Computational Fluid Dynamics 
(CFD) sebelumnya menggunakan asumsi kondisi steady state dan 
single phase. Pola alir didalam tangki berpengaduk sangat 
kompleks dan bervariasi terhadap skala waktu, hal ini merupakan 
fenomena yang menarik untuk diamati didalam tangki 
berpengaduk.  

I.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan perkembangan penelitian tangki 

berpengaduk, analisa biogas tentang pola alir dan makro 
instabilitas pada side entering mixer belum banyak diteliti 
sehingga fenomena yang terjadi pada sistem pencampuran 
multiphase belum banyak diketahui. Sehingga perlu diketahui 
lebih detail fenomena tangki berpengaduk yang melibatkan 
multiphase. 

I.3 Batasan Masalah 
Penelitian ini dilakukan pada sistem multiphase (gas-

liquid) yang dianggap sebagai fluida newtonian incompressible 
dengan menggunakan tangki berpengaduk berdiameter 40 cm dan 
tinggi 40 cm. Penelitian ini menggunakan 4 dan 6 blades-45o 
inclined fan turbine (IFT) berdiameter 3 cm dan 4 cm dengan 
kecepatan putar impeller antara 400 rpm, 500 rpm, 600 rpm dan 
700 rpm.  

I.4 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik 

pola aliran dan makro instabilitas berdasarkan ukuran, jenis dan 
kecepatan putar impeller dengan sistem gas liquid dalam tangki 
dengan menggunakan side-entering mixer dengan pendekatan 
secara simulasi menggunakan Computational Fluid Dynamics 
(CFD). 
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I.5 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

valid tentang desain reaktor biogas dengan side-entering mixer 
(SEM) skala laboratorium dengan sistem gas-liquid sebagai acuan 
desain biogas reaktor skala industri (scale-up). 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

II.1 Biogas 

Biogas sebagian besar mengandung metana dan 
karbondioksida, tetapi juga mengandung beberapa pengotor. 
Kandungan biogas dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel II.1 Komposisi Biogas Secara Umum 
Komposisi Biogas Jumlah 

Metana (CH4) 55-70% 
Karbon dioksida (CO2) 30-45% 

Nitrogen (N2) 0-0.3% 
Hidrogen Sulfida (HsS) 1-5% 

(Deublein dan Steinhauser, 2008)   
Melalui serangkaian alat purifikasi untuk menghilangkan 
pengotor, biogas dapat dijadikan natural gas. Sehingga produk 
akhir biogas yang merupakan campuran antara CH4 dan CO2 
dapat digunakan sebagai energi terbarukan.  
 Biogas dapat dihasilkan dari pengolahan secara anaerobic 
(anaerobic digestion) dengan bahan baku berupa limbah organik, 
seperti limbah cair kelapa sawit, limbah pengolahan sagu. Bahan-
bahan organik yang terkandung dalam limbah tersebut 
didekomposisi oleh bakteri anaerobik fakultatif maupun obligat 
dalam suatu reaktor tertutup pada suhu 35oC – 55oC. Hasil 
dekomposisi bakteri yang berupa biogas akan keluar melalui 
bagian atas reaktor, sedangkan bahan yang tidak terdekomposisi 
akan keluar melalui bagian bawah reaktor.  

Kondisi lingkungan merupakan aspek penting dari 
pertumbuhan bakteri dalam proses anaerobik. Beberapa faktor 
harus diperhatikan untuk pencapaian pertumbuhan optimal 
bakteri sehingga produksi biogas tinggi.  
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 Faktor-faktor yang mempengaruhi proses anaerobik 
adalah : 

1. Suhu. Suhu yang terbaik untuk menghasilkan biogas ialah 
suhu thermopilic (40oC-60oC). Namun bakteri yang 
tumbuh pada suhu ini sangat sensitif terhadap perubahan 
suhu. Penurunan atau kenaikan sebesar 2oC akan 
menyebabkan penurunan kualitas biogas sebesar 30%. 
Untuk pemilihan suhu terbaik dalam daerah tropis dipilih 
suhu mesophilic (20oC-40oC). Pada suhu ini, bakteri yang 
tumbuh tidak terlalu sensitive terhadap perubahan suhu, 
sehingga memudahkan pengoperasian. 

2. pH. pH dalam pabrik biogas berkisar antara 7-8, dan 
optimum produksi akan tercapai saat feed mempunyai pH 
sebesar 6-7. pH kurang dari 6 dan lebih dari 8,5 akan 
sangat beracun bagi bakteri, dan dapat membunuh 
bakteri. Jika feed belum memasuki range pH 6-7, maka 
dapat ditambahkan larutan basa seperti NaOH atau 
Ca(OH)2. 

3. Rasio karbon dan nitrogen (rasio C/N). Rasio C/N yang 
optimal dalam digester adalah 20-30:1. C/N yang terlalu 
tinggi akan mengurangi produksi biogas, karena 
kandungan nitrogen sedikit sehingga menghambat 
pertumbuhan sel-sel baru bakteri. Rasio C/N yang rendah 
akan menghasilkan jumlah produksi ammonia yang 
banyak, sehingga dapat meningkatkan pH. 

4. OLR (Organic Loading Rate). OLR adalah ukuran 
kapasitas konversi biologis dari anaerobik digester. 
Memasukkan feed dengan OLR yang melebihi system 
akan menghasilkan biogas yang rendah, karena akumulasi 
dari substansi pengotor dalam digester. 

5. Pengadukan (mixing). Pengadukan dalam digester dapat 
meningkatkan kontak antara mikroorganisme dan 
substrat, juga dapat meningkatkan kemampuan bakteri 
untuk memperoleh nutrisi. Selain itu, pengadukan dapat 
mencegah terbentuknya scum.  
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II.2 Mixing 
Proses pencampuran (mixing) sering digunakan karena 

dapat mempercepat terjadinya perpindahan massa dan panas. 
Untuk melakukan proses pencampuran maka digunakan tangki 
pengaduk. Tangki pengaduk secara umum terdiri dari impeller 
yang terhubung dengan shaft sebagai penggeraknya, dan 
dilengkapi dengan baffle. Bentuk geometri dari tangki 
berpengaduk sangat menentukan dalam proses pencampuran agar 
tercapai tujuan pencampuran seperti yang diinginkan. 

Proses pengadukan memiliki beberapa tujuan antara lain 
untuk mendistribusikan nutrient pada biogas digester secara 
merata, membentuk suspensi antara padat dan cair, menghindari 
terjadinya proses sedimentasi partikel, mempercepat proses 
pencampuran fluida karena dapat mempercepat terjadinya proses 
sedimentasi partikel, mempercepat proses pencampuran fluida 
karena dapat mempercepat terjadinya perpindahan massa dan 
energi yang berupa panas, baik yang disertai reaksi kimia maupun 
tidak, mencegah terjadinya pembentukan form dan mempermudah 
gas untuk bisa terangkat dari proses fermentasi substrat pada 
kondisi kering. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencampuran adalah: 
1. Aliran yang turbulen dan laju alir bahan yang tinggi 

biasanya menguntungkan proses pencampuran. Sebaliknya, 
aliran yang laminer dapat menggagalkan pencampuran. 

2. Ukuran partikel atau luas permukaan. Semakin luas 
permukaan kontak bahan-bahan yang dicampur berarti 
semakin kecil partikel dan semakin mudah gerakannya 
dalam campuran, maka proses pencampuran semakin baik. 

3. Kelarutan. Semakin besar kelarutan bahan-bahan yang akan 
dicampur maka semakin baik pula pencampurannya 

Side entering adalah mixer yang masuk  ke tangki atau 
vessel dari sisi samping. Side entering digunakan untuk tangki 
yang besar karena alirannya dapat mencapai semua bagian dari 
tangki. Contohnya mixer untuk mencampur isi tangki harus 
dipasang dibawah level zat cair. Akibatnya mixer sering dipasang 
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dekat dengan bagian bawah untuk menjamin pencampuran dari isi 
tangki bahkan sampai di level liquid paling rendah. Pada side 
entering mixer ada elemen fisik dalam tangki yang memaksa isi 
naik dan turun kembali, ini yang menunjukkan kerja dari 
pencampuran itu sendiri, homogenitas dan keseragaman 
temperatur. 

Keuntungan dari side entering ini sendiri adalah biaya 
awal yang rendah dan tidak ada pemasangan bantalan di atas 
tangki. Penurunan kecepatannya sederhana karena kecepatan 
operasinya lebih tinggi daripada kebanyakan turbine mixer. 
Banyak Side entering mixer menggunakan belt-drive, 
pengurangan kecepatan dan pillow-block bearing. Side entering 
agitator digunakan untuk blending zat cair yang viskositasnya 
rendah pada tangki yang besar, dimana ini tidak dapat digunakan 
untuk agitator konvensional yang didukung dari atas tangki. Side 
entering agitator yang digunakan untuk zat cair yang mudah 
terbakar, perlindungan khusus harus digunakan pada desain dan 
perawatan dari shaft seal. 

Menurut Gary B.Tatterson (1991), untuk side entering,  
vektor aliran  dapat dilihat seperti yang ada pada gambar II.1 
dibawah. 

Gambar II.1. Aliran vektor untuk side entering dengan sudut β. 
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untuk agitator konvensional yang didukung dari atas tangki. Side 
entering agitator yang digunakan untuk zat cair yang mudah 
terbakar, perlindungan khusus harus digunakan pada desain dan 
perawatan dari shaft seal.

Menurut Gary B.Tatterson (1991), untuk side entering,  
vektor aliran  dapat dilihat seperti yang ada pada gambar II.1 
dibawah.

Gambar II.1. Aliran vektor untuk side entering dengan sudut β.
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(a) circular        (b) induce by wall  
Gambar II.2. Vektor aliran side entering  

(Kipke K, 1984)

II.3 Jenis Pengaduk 
Pengaduk dalam tangki memiliki fungsi sebagai pompa 

yang menghasilkan laju volumetrik tertentu pada tiap kecepatan 
putaran dan input daya. Input daya dipengaruhi oleh geometri 
peralatan dan fluida yang digunakan. Profil aliran dan derajat 
turbulensi merupakan aspek penting yang mempengaruhi kualitas 
pencampuran. Rancangan pengaduk sangat dipengaruhi oleh jenis 
aliran, laminar atau turbulen. Aliran laminar biasanya 
membutuhkan pengaduk yang ukurannya hampir sebesar tangki 
itu sendiri. Hal ini disebabkan karena aliran laminar tidak 
memindahkan momentum sebaik aliran turbulen. (Walas, 1988) 

Pencampuran di dalam tangki pengaduk terjadi larena 
adanya gerak rotasi dari pengaduk dalam fluida. Gerak pengaduk 
ini memotong fluida tersebut dan dapat menimbulkan arus eddy 
yang bergerak keseluruhan sistem fluida tersebut. Oleh sebab itu, 
pengaduk merupakan bagian yang paling penting dalam suatu 
operasi pencampuran fasa cair dengan tangki pengaduk. 
Pencampuran yang baik akan diperoleh bila diperhatikan bentuk 
dan dimensi pengaduk yang digunakan, karena akan 
mempengaruhi keefektifan proses pencampuran, serta daya yang 
diperlukan. 
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operasi pencampuran fasa cair dengan tangki pengaduk. 
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mempengaruhi keefektifan proses pencampuran, serta daya yang 
diperlukan.
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Menurut aliran yang dihasilkan, pengaduk dapat dibagi 
menjadi tiga golongan: 
1. Pengaduk aliran aksial yang akan menimbulkan aliran yang 

sejajar dengan sumbu putaran. 
2. Pengaduk aliran radial yang akan menimbulkan aliran yang 

berarah tangensial dan radial terhadap bidang rotasi pengaduk. 
Komponen aliran tangensial menyebabkan timbulnya vortex 
dan terjadinya pusaran, dan dapat dihilangkan dengan 
pemasangan baffle atau cruciform baffle. 

3. Pengaduk aliran campuran yang merupakan gabungan dari 
kedua jenis pengaduk diatas. 

Menurut bentuknya, pengaduk dapat dibagi menjadi 3 
golongan: 
1. Propeller 

Kelompok ini biasa digunakan untuk kecepatan 
pengadukan tinggi dengan arah aliran aksial. Pengaduk ini dapat 
digunakan untuk cairan yang memiliki viskositas rendah dan 
tidak bergantung pada ukuran serta bentuk tangki. Kapasitas 
sirkulasi yang dihasilkan besar dan sensitif terhadap beban head. 
Dalam perancangan propeller, luas sudu biasa dinyatakan dalam 
perbandingan luas area yang terbentuk dengan luas daerah disk. 
Nilai nisbah ini berada pada rentang 0.45 sampai dengan 0.55. 
Pengaduk propeler terutama menimbulkan aliran arah aksial, arus 
aliran meninggalkan pengaduk secara kontinu melewati fluida ke 
satu arah tertentu sampai dibelokkan oleh dinding atau dasar 
tangki. 
2. Turbine 

Istilah turbine ini diberikan bagi berbagai macam jenis 
pengaduk tanpa memandang rancangan, arah discharge ataupun 
karakteristik aliran. Turbine merupakan pengaduk dengan sudu 
tegak datar dan bersudut konstan. Pengaduk jenis ini digunakan 
pada viskositas fluida rendah seperti halnya pengaduk jenis 
propeller. Pengaduk turbine menimbulkan aliran arah radial dan 
tangensial. Di sekitar turbine terjadi daerah turbulensi yang kuat, 
arus dan geseran yang kuat antar fluida. Salah satu jenis pengaduk 
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turbine adalah pitched blade. Pengaduk jenis ini memiliki sudut 
sudu konstan. Aliran terjadi pada arah aksial, meski demikian 
terdapat pola aliran pada arah radial. Aliran ini akan mendominasi 
jika sudu berada dekat dengan dasar tangki. 
3. Paddles 

Pengaduk jenis ini sering memegang peranan penting 
pada proses pencampuran dalam industri. Bentuk pengaduk ini 
memiliki minimum 2 sudu, horizontal atau vertikal, dengan nilai 
D/T yang tinggi. Paddle digunakan pada aliran fluida laminar, 
transisi atau turbulen tanpa baffle. Pengaduk padel menimbulkan 
aliran arah radial dan tangensial dan hampir tanpa gerak vertikal 
sama sekali. Arus yang bergerak ke arah horisontal setelah 
mencapai dinding akan dibelokkan ke atas atau ke bawah. Bila 
digunakan pada kecepatan tinggi akan terjadi pusaran saja tanpa 
terjadi agitasi. 

 
 

Gambar II.3 Bentuk-bentuk pengaduk 
 (Geankoplis 4th ed, 2003) 

II.4 Aliran Multifase 
Pada aliran multifase bukan hanya berupa padat, cair, dan 

gas namun suatu fase dapat didefinisikan sebagai kelas yang 
dapat diidentifikasi dari material yang memiliki respon inersia 
dan interaksi tertentu dengan aliran dan bidang potensial dimana 
material tersebut terlarut. Contohnya partikel solid dengan ukuran 
yang berbeda dari material yang sama dapat diperlakukan sebagai 
fase yang berbeda karena setiap kumpulan partikel dengan ukuran 
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yang sama memiliki kesamaan respon dinamik pada bidang 
aliran. Aliran multifase dibagi menjadi 4 grup yaitu : 
1. Aliran gas-liquid dan liquid-liquid 

 Bubbly flow : berupa gelembung gas atau fluida pada fluida 
yang mengalir. 

 Droplet flow: berupa tetesan fluida pada gas yang mengalir. 
 Slug flow: berupa gelembung besar pada fluida yang 

mengalir. 
 Stratified/free-surface flow: fluida yang tidak saling larut 

dipisahkan dengan interface yang jelas. 
2. Aliran gas-solid 

 Particle-laden flow: berupa partikel solid pada gas yang 
mengalir. 

 Pneumatic transport: pola aliran tergantung pada beberapa 
properti antara lain solid loading, bilangan Reynolds, dan 
properti partikel. Tipe polanya antara lain dune flow, slug 
flow, packed beds, dan homogeneous flow. 

 Fluidized beds: terdiri dari sebuah silinder properti yang 
mengandung partikel dimana gas masuk diratakan dengan 
distributor. Gas naik melewati bed dan akan menghasilkan 
gelembung yang akan meningkatkan pengadukan dalam 
bed. 

3. Aliran liquid-solid 
 Slurry flow: transfer partikel pada liquid. Sifat dasar dari 

aliran solid-liquid bervariasi sesuai dengan properti partikel 
dan liquid.

 Hydrotransport: partikel solid terdistribusi secara rapat 
pada liquid mengalir. 

 Sedimentation: sebuah kolom tinggi yang awalnya 
mengandung campuran partikel yang terdispersi secara 
merata, kemudian partikel akan mengendap secara perlahan 
dan membentuk endapan di bagian bawah. Pada bagian atas 
akan terbentuk interface yang jelas dan di bagian tengah 
akan terbentuk zona pengendapan yang konstan. 
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4. Aliran 3 fase (kombinasi dari ketiga aliran di atas) 
Aliran 2 fase dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu aliran fasa 

transient (transient two-phase flow), aliran 2 fasa terpisah 
(separated two-phase flow), aliran 2 fasa terdispersi (dispersed 
two-phase flow).  

 

Slug flow             Droplet flow/   Sedimentation     Fluidized beds 

 
 Free surface flow    Slurry flow, Hydrotransport 
 

Gambar II.4 Contoh Aliran Multifase 

II.5 Pola Aliran dalam Tangki Berpengaduk 
Pada tangki berpengaduk, pola aliran yang dihasilkan 

bergantung pada beberapa faktor antara lain geometri tangki, sifat 
fisik fluida dan jenis pengaduk itu sendiri. Pengaduk jenis turbine 
akan cenderung membentuk pola aliran radial sedangkan 
propeller cenderung membentuk aliran aksial. Pengaduk jenis 
helical screw dapat membentuk aliran aksial dari bawah tangki 
menuju ke atas permukaan cairan. Pola aliran yang dihasilkan 
oleh tiap-tiap pengaduk tersebut dapat dilihat pada Gambar II. 5. 
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Gambar II.5 Pola aliran fluida di dalam tangki berpengaduk 
(a)flat-blade turbine (b) marine propeller (c) helical screw 

(Pradana, 2013)
Pada dasarnya terdapat 3 komponen yang hadir dalam 

tangki berpengaduk yaitu: 
a. komponen radial pada arah tegak lurus terhadap tangkai 
pengaduk 
b. komponen aksial pada arah sejajar (paralel) terhadap tangkai 
pengaduk 
c. komponen tangensial atau rotasional pada arah melingkar 

mengikuti putaran sekitar tangkai pengaduk. 
Komponen radial dan tangensial terletak pada daerah 

horizontal dan komponen longitudinal pada daerah vertikal untuk 
kasus tangki tegak (vertical shaft). Komponen radial dan 
longitudinal sangat berguna untuk penentuan pola aliran yang 
diperlukan untuk aksi pencampuran (mixing action). Pengadukan 
pada kecepatan tinggi ada kalanya mengakibatkan pola aliran 
melingkar di sekitar pengaduk. Gerakan melingkar tersebut 
dinamakan vorteks.  

Vorteks dapat terbentuk di sekitar pengaduk ataupun di 
pusat tangki yang tidak menggunakan baffle. Fenomena ini tidak 
diinginkan dalam industri karena beberapa alasan. Pertama 
kualitas pencampuran buruk meski fluida berputar dalam tangki. 
Hal ini disebabkan oleh kecepatan sudut pengaduk dan fluida 
sama. Kedua udara dapat masuk dengan mudahnya ke dalam 
fluida karena tinggi fluida di pusat tangki jatuh hingga mencapai 
bagian atas pengaduk. Ketiga, adanya vorteks akan 
mengakibatkan naiknya permukaan fluida pada tepi tangki secara 
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signifikan sehingga fluida tumpah. Upaya berikut ini dapat 
dilakukan untuk menghindari vorteks, yaitu: 
1. menempatkan tangkai pengaduk lebih ke tepi (off-center) 
2. menempatkan tangkai pengaduk dengan posisi miring 
3. menambahkan baffle pada dinding tangki. 

II.6 Permodelan Aliran Fluida 
Fenomena aliran dapat dimodelkan dengan persamaan 

matematis yaitu persamaan kontinuitas (hukum kekekalan massa) 
dan persamaan momentum (hukum kekekalan momentum). 
Persamaan kontinuitas untuk suatu fluida compressible pada 
aliran unsteady dapat ditulis sebagai berikut: 
        
                 (II.1) 
 
atau dalam notasi vektor sebagai berikut :  
                                                                                     

(II.2)
  
Untuk aliran incompressible, nilai densitas (ρ) adalah konstan dan 
persamaan (II.2) menjadi : 
  
Atau persamaan (II.1) menjadi : 
        
                  (II.3)  

 
Hukum kedua Newton menyatakan bahwa laju perubahan 

momentum pada partikel fluida sama dengan jumlah gaya-gaya 
yang bekerja pada partikel. Gaya-gaya tersebut dapat dibedakan 
menjadi dua jenis, yaitu surface force dan body force meliputi 
gravity force, centrifugal force, dan electromagnetic force. Body 
force biasanya dinyatakan sebagai source term dalam suatu 
persamaan momentum. Persamaan momentum dalam arah sumbu 
x, y dan z (persamaan gerak) dimana untuk fluida newtonian 
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incompressible dan   konstan dapat ditulis dalam bentuk-bentuk 
persamaan Navier-Stokes sebagai berikut : 
Komponen x : 
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Komponen y : 
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Komponen z : 
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II.7 Model Turbulensi 
Turbulensi adalah suatu keadaan dimana aliran fluida 

bersifat acak, kecepatan fluida di suatu titik selalu berubah-ubah 
terhadap waktu. Turbulensi adalah fenomena tiga dimensi, 
tergantung waktu dan non linear. Pada aliran turbulen, secara 
kontinu terbentuk pusaran-pusaran yang lebih kecil dan akhirnya 
menghilang.  
 Pemodelan turbulensi yang paling umum digunakan 
adalah standard k-ε model dimana model ini merupakan model 
semi empiris yang didasarkan pada model persamaan transport 
untuk energi kinetik yang turbulen (k) dan laju disipasi (ε). Dalam 
menurunkan model k-ε, asumsi yang digunakan adalah alirannya 
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turbulen dan efek viskositas molecular diabaikan. Model k-ε 
standar valid jika alirannya fully turbulent. Energi kinetik 
turbulen k dan laju disipasi ε diperoleh dari persamaan transport 
berikut ini :     
Persamaan transport pada model k-ε standart adalah : 

( ) + 푑푖푣 (휌푘푈) =  푑푖푣  푔푟푎푑푘 + 2휋 퐸 .퐸 − 휌휀.  (II-8) 
( ) + 푑푖푣 (휌휀푈) =  푑푖푣  푔푟푎푑휀 + 퐶 2휋 퐸 .퐸 −

퐶 휌                    (II-9) 
Persamaan ini dapat dinyatakan sebagai : 
Laju perubahan k atau ε + transport k atau ε karena konveksi = 
transport k atau ε karena difusi + laju pembentukan k atau ε - 
laju kehilangan k atau ε 

Model k-ε standard mempunyai dua model persamaan 
yaitu persamaan untuk k dan ɛ. k dan ɛ digunakan untuk 
mendefinisikan velocity scale.  
   ε = k ½         (II-10) 
   l = k 3/2        (II-11) 
           ε  
variabel ɛ yang menyatakan ‘aliran eddy yang kecil’ digunakan 
untuk mendefinisikan ‘aliran eddy yang besar’ length scale l 
karena pada bilangan Reynolds yang besar, laju eddy besar 
mengekstraksi energi dari mean flow sama persis dengan laju 
transfer energi melalui spektrum energi ke eddy kecil yang 
terdisipasi. Sehingga dengan pendekatan mixing length model kita 
dapat menyatakan viscositas eddy sebagai : 

휋 = 퐶 휌 푙 푣 =  휌 퐶                    (II-12) 
Dimana Cµ adalah konstanta tak berdimensi. 

II.8 Computational Fluid Dynamics (CFD) 
CFD merupakan analisa sistem yang melibatkan aliran 

fluida, perpindahan panas, dan fenomena yang terkait lainnya 
seperti reaksi kimia dengan menggunakan simulasi komputer. 
Metode ini dapat mensimulasikan sampai dengan fenomena yang 
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berhubungan dengan sisrem multiphase, dispersi gas atau 
pergerakan partikel tersuspensi.  

Secara umum kerangka kerja CFD meliputi formulasi 
persamaan-persamaan transport yang berlaku, formulasi kondisi 
batas yang sesuai, pemilihan atau pengembangan kode-kode 
komputasi untuk mengimplementasikan teknik numerik yang 
digunakan. Suatu kode CFD terdiri dari tiga elemen utama yaitu 
pre-processor, solver dan post processor. (Versteeg dan 
Malalasekera, 1995) 

1. Pre-Processor 
Pre-processing meliputi masukan dari permasalahan 
aliran ke suatu program CFD dan transformasi dari 
masukan tersebut ke bentuk yang sesuai untuk digunakan 
oleh solver. Langkah-langkah dalam tahap ini meliputi : 

 Pendefinisian geometri yang ingin dianalisa 
 Grid generation, yaitu pembagian daerha domain 

menjadi bagian-bagian lebih kecil yang tidak 
tumpang tindih 

 Memilih fenomena fisik dan kimia yang ingin 
dimodelkan 

 Pendefinisian properti fluida 
 Pemilihan boundary condition (kondisi batas) 

pada control volume atau sel yang berhimpit 
dengan batas domain 

2. Solver 
Secara umum metode numeric solver terdiri dari langkah-
langkah sebagai berikut : 

 Prediksi variabel aliran yang tidak diketahui 
 Diskretisasi yaitu integrase persamaan-

persamaan pengendali (governing equation) 
sebagai kontrol volume menjadi persamaan-
persamaan diskret di titik tengah kontrol volume 
tersebut 

 Penyelesaian persamaan-persamaan diskret 
dalam bentuk persamaan aljabar linear
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3. Post-Processor 
Post-processing merupakan tahap visualisasi dari tahapan 
sebelumnya. Post processor semakin berkembang dengan 
majunya engineering workstation yang mempunyai 
kemampuan grafik dan visualisasi cukup besar. Alat 
visualisasi tersebut antara lain : 

 Plot vector atau kontur dalam bentuk 2D dan 3D 
 Particle tracking 
 Manipulasi tampilan (translasi, skala dan 

sebagainya) 
 Animasi display hasil dinamik  

II.9 Pemodelan Impeller
Pada simulasi berbasis CFD, pergerakan impeller dapat 

dimodelkan dengan menggunkan 2 model yaitu Sliding Mesh 
(SM) dan Multiple Reference Frame (MRF) . Model Sliding Mesh 
sering digunkana untuk memodelkan rotating impeller 
dibandingkan dengan metode yang lain karena metode ini 
memungkinkan untuk memodelkan perputaran impeller secara 
realistis tanpa penambahan semi-empirical source term pada 
persamaan momentum. Domain dari SM dibagi menjadi dua yaitu 
inner rotating mesh yang melingkupi impeller dan outer 
stationary mesh yang mengisi bagian selain inner rotating mesh 
pada tangki. Interface kedua zona terletak diantara ujung impeller 
dan baffle..

Untuk suatu tangki pencampur yang dilengkapi impeller, 
dapat didefinisikan suatu kerangka acuan yang berputar (rotating 
reference frame) yang melibatkan impeller dan aliran di 
sekitarnya, menggunakan kerangka diam (stationary frame) untuk 
aliran di luar impeller. Contoh dari konfigurasi ini dapat 
diilustrasikan pada Gambar II.3 (garis putus-putus menunjukkan 
interface antara dua kerangka acuan). 
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Gambar II.6  Ilustrasi untuk model Multiple Reference Frame 
     (Ali Altway, 2010) 

Model sliding mesh memungkinkan grid relatif 
bergantian dengan yang lain tanpa harus segaris dengan interface 
grid. Hal ini memerlukan rata-rata perhitungan flux yang 
melewati zona interface yang non-conformal pada setiap grip 
interface. Untuk menghitung interface flux, persimpangan antara 
zona interface ditentukan setiap time step yang baru. Hasil dari 
persimpangan menghasilkan  sebuah zona interior (zona dengan 
sel fluida pada kedua sisinya) dan satu atau lebih zona periodik. 
Jika tidak periodik, persimpangan akan menghasilkan satu zona 
interior (interior zone) dan sepasang zona dinding (”wall” zone, 
yang mana akan kosong bila dua zona interface bersimpangan 
secara penuh), sebagai mana ditunjukkan pada Gambar II.6. Pada 
prinsipnya, flux yang memotong grid interface dihitung dengan 
menggunakan gambaran yang dihasilkan dari persimpangan dua 
zona interface. 
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Gambar II.7 Zona yang Dihasilkan oleh Persimpangan Interface 

Non-Periodic 
 (Ali Altway, 2010) 

 Selain metode Sliding Mesh, dapat digunakan metode 
Multiple Reference Frame (MRF). Metode ini tidak  jauh beda 
dengan metode sliding mesh, sama-sama membagi daerah 
menjadi dua bagian yaitu moving zone dan static zone. Namun 
yang membedakan kedua metode ini adalah pada sliding mesh 
mengalami deformasi meshing, sedangkan pada metode MFR 
tidak mengalami deformasi meshing.   

II.10 Makro Instabilitas 
Aliran dalam tangi berpengaduk sangat kompleks dan 

bersifat tiga dimensi. Bila tangki berpengaduk dioperasikan pada 
kondisi turbulen, karakteristik aliran dalam tangki mempunyai 
intensitas turbulensi yang lebih besar daripada aliran dalam pipa. 
Sebagai akibatnya, pola alir dalam suatu konfigurasi tangki akan 
selalu berubah dengan waktu sehingga biasanya profil aliran 
diberikan dalam bentuk rata-rata. 

Makro instabilitas adalah ketidakstabilan aliran dalam 
skala ruang yang besar dengan frekuensi rendah. Frekuensi 
rendah dalam hal ini lebih besar dari diameter impeller dan 
kurang dari diameter tangki. Makro instabilitas ditandakan 
dengan perubahan pola alir skala besar dalam tangki berpengaduk 
dengan periode yang tinggi dan frekuensi kemunculan yang kecil 
dimana perubahan pola alir ini memberikan pengaruh yang besar 
terhadap proses pengadukan. Pola alir lain didefinisikan sebagai 
perubahan pola alir skala besar dimana terjadinya pola alir yang 
melebihi satu putaran impeller. 
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Non-Periodic
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Karakterisasi pola alir yang diperoleh meliputi 
identifikasi pola – pola fluida, life time (jangka waktu terjadinya 
tiap – tiap pola tersebut). Average life time didefinisikan sebagai 
waktu tinggal rata – rata satu pola alir sampai berganti ke pola 
lain, Life time ratio didefinisikan sebagai (life time total satu pola 
alir)/(waktu total), dan jumlah makro instabilitas (MI) dinyatakan 
sebagai jumlah kemunculan makro instabilitas dari gambar pola 
alir pada waktu pengamatan.

II.11 Penelitian Terdahulu 
Beberapa penelitian secara eksperimen untuk mengetahui 

pengaruh faktor hidrodinamika seperti kecepatan putar 
pengadukan, jenis impeller dan konfigurasi impeller telah 
dilakukan. Wesselingh (1975) meneliti tentang pencampuran zat 
cair pada tangki penyimpanan silinder dengan side entering 
propeller untuk memperoleh korelasi umum dari variable 
pencampuran dengan berbagai model skala tangki dan berkorelasi 
hasil dengan cara analisis dimensi.
 Pada tangki paling kecil dibuat dari perspex sehingga 
proses pencampuran dapat diamati secara visual, sedangkan 
tangki yang lain di buat dari baja. Isi tangki tertutup dengan 
floating roof dari polystyrene foam. Pada tangki paling kecil lebih 
sulit menentukan propeller yang baik untuk percobaan. Plastic 
plopeller untuk model kapal diketahui dapat memenuhi akurasi 
yang dapat diterima. Diameter yang digunakan adalah 29 mm, 40 
mm dan 64 mm. zat cair yang digunakan adalah air dan larutan 
garam dengan perbedaan densitas anatara 2 dan 160 kg/m3. 
Glycerine ditambahkan pada zat cair untuk meningkatkan 
viskositas. Koreksi waktu pencampuran yang diterapkan oleh 
Wesselingh kurang dari 30%. 
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Gambar II.8 Dimensi Utama Tangki 

(Wesselingh, 1975) 

 
Gambar II.9 Bentuk Propeller 

(Wesselingh, 1975) 

Gambar II.8 Dimensi Utama Tangki
(Wesselingh, 1975)

Gambar II.9 Bentuk Propeller
(Wesselingh, 1975)
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Bahkan dengan perbedaan densitas yang kecil, zat cair 
menunjukkan kecenderungan yang pasti untuk memisah, tetapi 
layer dengan perbedaan interface hanya ditemukan jika tangki 
diisi dengan hati-hati. Pada awal percobaan, konduktifitas dari 
dua layer zat cair berbeda secara luas. Ketika agitator dijalankan, 
zat cair mulai bergerak dan merespon perubahan sel, sehinga 
meratakan ke nilai akhir ketika zat cair dianggap tercampur. 

Hubungan fungsional antara komposisi dari campuran 
dua zat cair pada satu sisi dan densitas campuran dengan 
viskositas pada sisi yang lain juga mempengaruhi pola 
pencampuran. Hubungan ini memiliki bentuk yang kurang lebih 
sama untuk pesangan zat cair yang umum sehingga tidak perlu 
diperhitungkan. Penyimpangan mungkin cukup besar tetapi untuk 
campuran dengan kontraksi dan panas pencampuran yang besar. 
Pemisahan layer zat cair disebabkan oleh perbedaan densitas dan 
gravitasi, sehingga perbedaan densitas terjadi dalam kombinasi 
dengan percepatan gravitasi. Perbedaan densitas memiliki 
pengaruh yang kecil pada perkembangan pola aliran dan 
pencampuran tampaknya terjadi pada saat yang sama pada 
seluruh tangki dilihat dari respon sel konduktivitas. 

Pengaruh diameter tangki (sebenarnya [d/D]) sangat 
ekstrim akan sangat berguna untuk pencampuran awal zat cair 
bertingkat, waktu pencampuran menjadi besar ketika dua layer 
sama-sama tebal. Waktu pencampuran dengan dua propeller kira-
kira sepertiga dari waktu pencampuran dengan satu propeller. 

Oldshue, Hirschland dan Gretton (1956) meneliti waktu 
yang dibutuhkan untuk campuran lapisan air dengan perbedaan 
temperature dan density dengan cara side entering 
propeller. Rasio tangki [H / D] dan [H'IH] adalah sama dengan 1-
0 dan 0,1-0, 2 berturut-turut. Efek dari perbedaan density dan 
kecepatan propeller adalah sangat mirip dengan Wesseling, 
J.A. Namun, efek dari [d/D] lebih besar. 

Wilson (1954) meneliti pencampuran minyak mentah 
dengan perbedaan density 80000 dan 120000 barrel tank. Tangki-
tangki yang lebih kecil yang dilengkapi dengan satu propeller, 
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tangki-tangki yang lebih besar dengan dua propeller. Waktu 
pencampuran secara sistematis lebih rendah dari dihitung; nilai-
nilai khas adalah beberapa 30 sampai 50% dari nilai 
dihitung. Alasan utama perbedaan ini adalah definisi dari waktu 
pencampuran yang digunakan. Dalam percobaan Wilson 
homogenitas campuran diperiksa dengan mengukur density 
sampel cair. Penentuan waktu pencampuran terpendek tidak 
akurat terutama karena bahkan perbedaan densitas awal hanya 1 
sampai 5 kg/m3.  

Kemungkinan alasan lain untuk perbedaan antara tangki 
kecil dan besar adalah: 

a. Bilangan Reynolds memiliki pengaruh yang kecil 
b. Propeller blade yang lebih besar lebih diselesaikan 

lebih baik 
c. Perbedaan temperatur antara zat cair dapat 

menyebabkan perbedaan densitas yang sebenarnya 
menjadi lumayan berbeda dengan yang diukur pada 
sampel dalam kondisi laboratorium. 

Secara keseluruhan tampak bahwa data Wilson 
mendukung tren korelasi Wesselingh  pada tangki skala penuh, 
tetapi perkiraan waktu pencampuran terlalu tinggi, mungkin oleh 
faktor kedua.  

Asghar Alizadeh Dakhel (2004) meneliti bahwa ada 
korelasi yang baik antara data simulasi dan data eksperimen yang 
sudah ada yang menunjukkan bahwa kode dapat digunakan untuk 
mensimulasikan sistem berskala besar seperti tangki 
penyimpanan. 

Teknik MFR (Moving Frame References), yang 
dikembangkan untuk top entry  mixer, dapat digunakan juga 
untuk Side entry mixer. Untuk  aliran yang  mendominasi 
dihasilkan oleh impeller jenis kapal tipe aksial. Percobaan 
sederhana ini  dapat digunakan untuk memvalidasi hasil simulasi 
dalam skala besar daripada menggunakan percobaan yang tidak 
mungkin atau mahal. 
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Kipke (1984) meneliti tentang suspensi pada side 
entering agitator. Sebagian besar proses desulphurisasi flue gas 
yang beroperasi pada wet principle, memiliki masalah agitasi 
baru, yaitu suspensi padat dengan  pengadukan side-entering. 
Hampir semua tahapan proses suspensi pada padatan harus 
dipelihara dengan agitator. Masalah khusus pada pencampuran 
hanya ada pada tangki surge untuk zat cair pencuci dibawah 
scrubber. Karena alasan ruang, hanya side entering agitator yang 
dapat digunakan. Berdasarkan perbedaan tes skala pilot, 
penyelidikan dilakukan pada pengaruh kemampuan suspensi dari 
posisi pengaduk (jumlah agitator, kecenderungan vertical dan 
horizontal), rasio diameter dan tipe impeller. 

Kandungan padatan pada suspensi pencuci sekitar 16% 
berat. Masalah agitator adalah menjaga gypsum dalam suspensi 
dengan side entering agitator atau dinyatakan dengan cara yang 
berbeda, untuk memastikan bahwa bagian bawah bebas dari 
padatan.

 
Gambar II.10 Pencampuran dengan Side-entering Agitator 

(Kipke K, 1984)  
Pada ß > 100, seluruh isi tangki akan berputar tanpa ada 

pencampuran pada arah axial. Pada ß negative, isi tangki berputar 
pada arah yang berbeda tanpa ada pencampuran axial. Pada 
percobaan dengan tangki besar, sudut optimum untuk 
homogenitas adalah 70-100.  
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Gambar II.11 Uji Pengaturan 

(Kipke K, 1984) 
Percobaan diatur dengan mengganti 3 pengaduk yang 

digunakan dengan 1200. Diameter tangki 700 dan 1400 mm. 
Pengaduk menggunakan EKATO propeller (hydrofoil mareine 
propeller) dan six bladed pitched blade turbine. Pitched-blade 
turbine biasanya direkomendasikan oleh lisensi Jepang dan 
Amerika. 

Disimpulkan bahwa pengaturan sudut tidak bias sama 
dengan nol, melainkan poros harus cenderung sedikit kebawah, 
dimana secara praktis tidak ada perbedaan dalam kisaran ( = 50-
150). Namun sudut ß member pengaruh yang lebih kuat pada 
kemampuan suspensi. 
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Gambar II.12 Suspensi dengan Side entering agitator 

(Kipke K, 1984) 
Pada pengaturan optimal seluruh dasar bebas padatan., 

baik dipusat dan disudut-sudut, pada bagian ini padatan 
tersuspensi tepat diatas. Namun, ketika sudut lebih kecil dari ßopt, 
pusat bebas, deposisi masi terjadi disudut-sudut tangki dan 
sebagian bergerak sebagai bukit pasir. Jika sudut ß terlalu besar, 
sudut tetap bebas padatan tetapi padatan menumpuk ditengah. 
Seluruh isi tangki tekena gerak rotasi yang kuat. 

Penggunaan EKATO propeller dan hydrofoil propeller 
tidak ada pengaruhnya. Six-bladed pitched-blade turbine 
membutuhkan empat kali power dari EKATO propeller untuk 
menjalankan kerja yang sama. Karena jet dari pitched-blade 
turbine menyebar jauh lebih kecil berdasarkan persamaan 
kontinuitas, dimana tidak cukup untuk mensuspensi padatan. 
Sudut ß optimal tergantung pada ukuran tangki. Rasio diameter 
yang lebih besar mengakibatkan power lebih rendah dan 
kecepatan ujung, yang menguntungkan berkaitan dengan erosi. 

Hui, Bennington, dan Dumont (2008) meneliti tentang 
pembentukan cavern pada suspensi pulp menggunakan side-
entering axial-flow impeller. Suspensi serat pulp menampilkan 
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non-Newtonian reologi, termasuk yield stress. Pada operasi 
pencampuran, menciptakan daerah gerak atif disekitar impeller 
dengan ukuran cavern mempengaruhi kualitas pencampuran yang 
dicapai. Karena opacity dari suspensi, dua teknik non-invasive 
dievaluasi untuk menentukan dimensi cavern, Electrical 
Resistance Tomography (ERT) dan Ultrasonic Dopplerve-
Locimetry (UDV), dengan ERT dipilih untuk tes karena 
kecepatan dari akuisisi data. Volume cavern sebagai fungsi dari 
kecepatan impeller dilaporkan untuk berbagai kondisi 
pencampuran (pulp dari kayu keras dan kayu lunak, konsentrasi 
massa suspensi dari satu sampai lima persen, dua impeller off set 
dari dinding, dan tiga ketinggian suspensi untuk rasio diameter 
chest). Versi skala dari commercial axial flow impeller digunakan 
dalam standard konfigurasi side-entering. Diameter cavern 
dibandingkan terhadap prediksi model yang tersedia dalam 
literatur. Kesenjangan antara data eksperimental dan prediksi 
model adalah signifikan dan dikaitkan dengan interaksi antara 
perkembangan cavern dan dinding vessel. 

 
Gambar II.13 Cross-section dari cylindrical stock chest 

menunjukkan ERT sensor plane dan range posisi impeller yang 
digunakan. 

(Hui dkk , 2008) 
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Gambar II.14 Bentuk cavern pada variasi kecepatan impeller 

dengan data ERT 
(Hui dkk , 2008) 

Ukuran cavern harus dicitrakan menggunakan teknik 
tidak langsung. Dua metode, ERT dan UDV dievaluasi, dan 
menemukan bahwa kedua teknik memberikan pengukuran yang 
memuaskan dari bentuk dan volume cavern dapat ditentukan. 
Namun, ERT dipilih karena penurunan tajam pada waktu 
diperlukan untuk memperoleh data. Bentuk cavern terbaik 
diperkirakan sebagai truncated right-circular cylinder, dan seperti 
yang diharapkan, peningkatan kecepatan impeller meningkatan 
volume cavern. Namun, pengembangan volume cavern dengan 
meningkatkan kecepatan impeller tidak seragam, yang disebabkan 
interaksi antara cavern dan dinding vessel. 
 Oldshue, dkk (1956) meneliti waktu yang dibutuhkan 
untuk campuran lapisan air dengan perbedaan temperature dan 
density dengan cara side entering propeller. Efek dari perbedaan 
density dan kecepatan propeller adalah sangat mirip dengan 
Wesselingh. Namun, efek dari [d/D] lebih besar.
 Sukmawedha dan Sari (2012) meneliti pola alir dan 
suspensi solid dalam  TB-SEI dengan pendekatan simulasi CFD. 
Pola alir pada geometri tangki besar terdapat daerah stagnant flow 
yang cukup besar. Makin kecil geometri (H/D) tangki ratio 
deadzone terhadap volume liquidanya makin kecil. 

Gambar II.14 Bentuk cavern pada variasi kecepatan impeller
dengan data ERT

(Hui dkk , 2008)
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interaksi antara cavern dan dinding vessel.

Oldshue, dkk (1956) meneliti waktu yang dibutuhkan 
untuk campuran lapisan air dengan perbedaan temperature dan 
densitydensitydensit dengan cara side entering propeller. Efek dari perbedaan 
density dan kecepatan propeller adalah sangat mirip dengan 
Wesselingh. Namun, efek dari [d/D] lebih besar.Namun, efek dari [d/D] lebih besar.Namun, efek dari [d

Sukmawedha dan Sari (2012) meneliti pola alir dan 
suspensi solid dalam  TB-SEI dengan pendekatan simulasi CFD.
Pola alir pada geometri tangki besar terdapat daerah stagnant flow 
yang cukup besar. Makin kecil geometri (H/D) tangki ratio



31 
 

 
 

 Pradana dan Andriani (2013) meneliti pola alir yang 
terjadi pada TB-SEI dengan eksperimen menggunakan impeller 
berbentuk  pitch-blade turbine dengan liquida berupa air yang 
dicampur dengan partikel PVC. Semakin besar kecepatan putaran 
pengadukan, maka hasil pengadukan akan semakin homogen dan 
memiliki NRe yang besar. 
 Anharullah dan Septiani (2013) meneliti karakteristik 
pola alir dan makro instabilitas yang terjadi dalam pengadukan 
menggunakan side-entering impeller secara simulasi berbasis 
Computational Fluid Dynamics (CFD). Pola alir lain dalam hal 
ini fenomena terjadinya makro instabilitas (MI) pada tiap ukuran 
impeller dengan tiap kecepatan impeller adalah berbeda. Semakin 
besar diameter dan kecepatan putar impeller akan memberikan 
jumlah kemunculan fenomena makro instabilitas yang semakin 
banyak pula. 

Mubin dan Pradana (2014) meneliti karakteristik pola alir 
dan makro instability dalam fluida menggunakan dua jenis tipe 
impeller yaitu marine propeller dan inclined fan turbine berbasis 
Computational Fluid Dynamics (CFD) serta mengetahui validasi 
dari hasil simulasi terhadap hasil eksperimen. Pola alir lain dalam 
hal ini fenomena terjadinya makro instabilitas (MI) pada tiap 
ukuran impeller dengan tiap kecepatan impeller adalah berbeda. 
Semakin besar diameter dan kecepatan putar impeller akan 
memberikan jumlah kemunculan fenomena makro instabilitas 
yang semakin banyak pula. Berdasarkan range kecepatan yang 
diperoleh, hasil simulasi ini sesuai dengan hasil eksperimen 
sehingga dapat digunakan untuk simulasi polas aliran pada 
storage tank dengan geometri yang sama. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan simulasi 
menggunakan software CFD ANSYS® 15.0 Academic Package 
dengan lisensi software milik Jurusan Teknik Kimia ITS. Untuk 
permodelan geometri digunakan DesignModeler® dengan 
penentuan jumlah grid dan node menggunakan Meshing®. 
Perhitungan iterasi simulasi CFD menggunakan FLUENT®. 

III.1 Sistem yang Dipelajari 
Sistem yang digunakan dalam penelitian side entering 

mixer adalah tangki silinder dengan bagian dasar datar (flat 
bottomed cylindrical tank) dengan diameter D=40 cm dan tinggi 
H=40 cm. Impeller inclined fan turbine yang digunakan 
mempunyai 4 blade dan 6 blade dengan diameter d=3 cm dan 
d=4cm. Lebar blade w=0,6 cm dan w=0,8 cm. Seperti yang 
ditunjukkan pada Gambar III, Gambar III.2 dan Gambar III.3 
dengan dimensi pada Tabel III.1. 
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Gambar III.1 Dimensi Tangki 
 
 
 

 
 
 

Gambar III.1 Dimensi Tangki
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Gambar III.2 Geometri Inclined Fan Turbine Impeller 4 Blade 

 
 
 
 
 

Gambar III.2 Geometri Inclined Fan Turbine Impeller 4 Blade
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Gambar III.3 Geometri Inclined Fan Turbine Impeller 6 Blade 
 
 

Gambar III.3 Geometri Inclined Fan Turbine Impeller 6 Blade
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Tabel III.1 Rincian Dimensi Peralatan 
D [cm] H [cm] H'/H [-] d/D [-] s/D [-] h/D [-] W/d 

40 40 0,5 
0,075 0,075 0,075 

0,2 
0,1 0,1 0,1 

  
Fluida yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
 

Tabel III.2 Properti liquid dan gas yang digunakan pada 
simulasi 

Liquid Gas 
Air Methane  

Temperature 37oC Densitas 0.6679 kg/m3 
Densitas 1000 kg/m3 Viskositas 0,000010875 kg/m.s 

Viskositas 0,001003 kg/m.s  

III.2 Bahan yang Digunakan 
Fluida yang digunakan dalam penelitian ini adalah Air 

dan Metana. Sistem yang digunakan merupakan multiphase 
berupa gas dan liquid. 

III.3 Permodelan 
Dalam simulasi ini digunakan pemodelan sebagai berikut. 

a. Viscous Model menggunakan k-ԑ standard,  
Model ini digunakan untuk turbulent model yakni fokus 

pada mekanisme yang mengakibatkan energi kinetik turbulen. 
Sering digunakan karena pendekatannya populer. Model ini 
mengizinkan dua model persamaan yang menghitung efek 
konveksi dan difusi pada energi turbulen. Model ini digunakan 
untuk gradien tekanan yang kecil. 

b. Near-Wall Treatment menggunakan Standart Wall 
Function, 
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Merupakan satu set dari fungsi empiris digunakan untuk 
meyakinkan aliran fisik di dekat daerah dinding. Model ini 
memberikan keakuratan yang rasional untuk nilai Nre yang besar, 
aliran di sekeliling dinding tetapi mencapai batasannya ketika 
kondisi aliran berbeda terlalu jauh dari konsisi ideal yang 
digunakan untuk mendefinisikan fungsi. Model ini dibuat dari 
persamaan momentum. 

c. Pemodelan Impeller menggunakan Sliding Mesh 
Model ini digunakan untuk memodelkan impeller reaktor 

berpengaduk. Metode ini mampu mensimulasi aliran dan 
pencampuran yang dihasilkan oleh impeller dan membutuhkan 
waktu perhitungan yang lebih singkat. 

III.4 Kondisi Batas 
Kondisi batas yang digunakan untuk sIstem yang 

dipelajari antara lain:
1. Dinding tangki dan dasar tangki dianggap sebagai wall 

dimana interface-nya dengan liquida didekati dengan no 
slip condition. 

2. Shear stress pada dinding didekati dengan model 
standard wall function. 

3. Poros pengaduk (shaft) dianggap rotational moving wall 
dimana interface dengan fase liquid dianggap no slip 
condition dan dengan fase gas dianggap specified shear. 

4. Impeller digambarkan sesuai bentuk aslinya dan dianggap 
sebagai moving wall dengan kecepatan putarnya 
mengikuti shaft dimana interface dengan fase liquid 
dianggap no slip condition dan dengan fase gas dianggap 
specified shear. 

5. Interface antara permukaan liquid dengan udara luar 
dianggap pressure outlet. 

6. Impeller dimodelkan dengan Multiple Reference Frame 
dan dianggap moving wall. 

7. Fluida dibagi menjadi dua bagian, yaitu zona diam 
(stationary zone) dan zona bergerak (moving zone). 
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III.5 Prosedur Simulasi 
Prosedur simulasi menggunakan 3 tahap yaitu pre-

processing, solver, dan post-processing. 
III.5.1 Tahap Pre-processing 

Tahap Pre-processing meliputi pendefinisian 
geometri, meshing dan pengumpulan data yang 
diperlukan untuk tahap solver. Penggambaran geometri 
dan meshing menggunakan Design Modeler®. Membuat 
grid menggunakan Meshing® untuk stationary zone dan 
rotating (moving) zone untuk aliran fluida, dan 
mendefinisikan boundary condition. 
III.5.2 Tahap Solver 

Metode solver yang digunakan adalah Phase 
Coupled SIMPLE dengan first order implicit transient 
formulation. Pada penelitian ini digunakan beberapa 
asumsi untuk menyederhanakan sistem yang diselesaikan. 
Sistem yang digunakan adalah sistem batch dengan 
asumsi hanya terdiri dari 2 fase gas-liquid tanpa 
memperhitungkan fase padat (mikroorganisme). Hal ini 
dikarenakan konsentrasi volume sel mikroba sangat kecil 
jika dibandingkan dengan volume reaktor (panjang 1,2 – 
3,0 µm dan lebar 0,6-1,0 µm untuk setiap sel bakteri) dan 
sangat mudah untuk terdispersi secara homogen di dalam 
fase liquid. Diasumsikan juga bahwa konsentrasi glukosa 
awal dan jumlah bakteri di semua variable adalah sama 
dan bakteri mengkonsumsi glukosa yang sama pada 
waktu yang sama untuk semua variable (Nurtono et al., 
2012). 

Pada tahap solver yang perlu dilakukan : 
1. Memilih jenis solver yang akan digunakan dengan 

jenis pressure-bassed 
2. Memilih persamaan yang akan digunakan dengan 

model transient 
3. Memodelkan turbulensi dengan menggunakan 

standard k-ɛ 
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4. Memodelkan sistem multiphase menggunakan 
eulerian model 

5. Memasukkan properties masing-masing fase 
6. Mendefinisikan masing-masing fase yang akan 

digunakan dalam simulasi dengan fase pertama 
adalah fase liquid dan fase kedua adalah fase gas 

7. Mendefinisikan cell zone yang terbagi menjadi dua 
zona yaitu moving zone dan static zone yang 
keduanya memiliki interface. Pada moving zone 
dengan fase gas dipilih source term dan diinputkan 
massa asumsi gas yang sudah terbentuk 

8. Menentukan kondisi batas 
9. Menginisialisasi sistem 
10. Menentukan region yang akan diteliti dan kemudian 

di-patch
11. Memilih solver/jenis persamaan dan orde persamaan 

 Pressure velocity coupling menggunakan 
phase coupled SIMPLE 

 Gradient dimodelkan dengan Least Square 
Cell based 

 Persamaan momentum diselesaikan 
menggunakan first order upwind 

 Persamaan fraksi energi diselesaikan 
menggunakan first order upwind 

 Persamaan energy kinetic turbulen 
diselesaikan menggunakan first order 
upwind 

 Persamaan laju turbulent diselesaikan 
menggunakan first order upwind 

 Sistem transient diformulasikan dengan first 
order implicit condition 

12. Menghitung penyelesaian model matematis 
13. Under relaxation factors yang digunakan untuk 

mengontrol penyelesaian simulasi ini dapat dilihat 
pada tabel III.3 
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Tabel III.3 Nilai under relaxation factors yang digunakan 

Pressure 0,3 
Density  0,5 
Body Forces 0,5 
Momentum 0,4 
Volume Fraction 0,2 
Turbulent Kynetic Energy 0,6 
Turbulent Dissipation Rate 0,6 
Turbulent Viscousity 0,8 

 
III.5.3 Tahap Post-processing 

   Tahapan post-processing meliputi karakterisasi 
pola alir secara visual dilakukan pada bidang pengamatan 
yang terletak membelah impeller menjadi dua bagian 
yang sama besar baik horizontal maupun vertikal. 

 
 
 
 
 

 
Gambar III.4 Kondisi Batas Side Entering Mixer 

Stationary zone 

Moving zone 

Shaft dan impeller 

Pressure 0,3
Density 0,5
Body Forces 0,5
Momentum 0,4
Volume Fraction 0,2
Turbulent Kynetic Energy 0,6
Turbulent Dissipation Rate 0,6
Turbulent Viscousity 0,8

III.5.3 Tahap Post-processing
Tahapan post-processing-processing- meliputi karakterisasi 

pola alir secara visual dilakukan pada bidang pengamatan 
yang terletak membelah impeller menjadi dua bagian 
yang sama besar baik horizontal maupun vertikal.

Gambar III.4 Kondisi Batas Side Entering Mixer

Stationary zone

Moving zone

Shaft dan impeller
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III.6 Variabel Penelitian 
Variabel yang digunakan dalam sistem yang dipelajari 

adalah : 
1. Fluida yang digunakan : 

 Air 
 Metana 

2. Variabel kecepatan putar : 
 400 rpm 
 500 rpm 
 600 rpm 
 700 rpm 

3. Jenis Impeller : 
 4 blade 
 6 blade 

III.7 Bidang Pengamatan 
 Bidang yang diamati pada penelitian ini adalah bidang 
vertikal dan horizontal yang memotong tepat ditengah impeller 
dan tangki. Bidang pengamatannya dapat dilihat pada gambar 
III.5. 

 
Gambar III.5 Bidang Pengamatan Tangki 

adalah :
1. Fluida yang digunakan :

 Air
 Metana

2. Variabel kecepatan putar :
 400 rpm
 500 rpm
 600 rpm
 700 rpm

3. Jenis Impeller :
 4 blade
 6 blade

III.7 Bidang Pengamatan
Bidang yang diamati pada penelitian ini adalah bidang 

vertikal dan horizontal yang memotong tepat ditengah impeller 
dan tangki. Bidang pengamatannya dapat dilihat pada gambar 
III.5.



 

43 
 

BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Data yang didapatkan dari penelitian ini diperoleh 

melalui simulasi Computational Fluid Dynamics (CFD) dengan 
menggunakan software FLUENT 15.0. Pemodelan turbulensi 
pada simulasi ini menggunakan standard k-ɛ.  Simulasi dilakukan 
dengan metode steady state terlebih dahulu kemudian dilanjutkan 
dengan metode unsteady state yang dilakukan pada time step 0.01 
s, number of time step 1000 dengan maximal iteration per time 
step sebesar 20.  

Fluida yang digunakan adalah multifase, yakni fase liquid 
dan gas. Dimana fase liquidnya adalah air. Untuk fase gas yang 
digunakan adalah metana. Simulasi ini menggunakan sistem 
batch. Tangki yang digunakan berdiamater 40 cm dan tinggi 40 
cm, dengan inclined fan turbine berdiameter 3 cm dan 4 cm. Pada 
masing-masing diameter impeller yang memiliki 4 blade dan 6 
blade diberikan kecepatan putar 400 rpm, 500 rpm, 600 rpm, dan 
700 rpm. 

Analisa dan pembahasan pada bab ini meliputi 
identifikasi pola alir, makro instabilitas dan kontur persebaran 
metana.  
IV.1 Identifikasi Pola Alir  

Pada penelitian ini digunakan side entering bioreactor 
yang memiliki bidang pengamatan vertikal dan horizontal untuk 
mengetahui fenomena penting yang terjadi di dalam reaktor. 
Plane vertikal dan horizontal ini digunakan untuk memperlihatkan 
pola alir fluida dan kontur fraksi volume partikel gas.  

Pola aliran di dalam bejana berpengaduk tergantung pada 
jenis dan konfigurasi impeller, karakteristik fluida, ukuran 
dimensi (proporsi) tangki, baffle, dan kecepatan putar. Faktor 
hidrodinamika dalam hal ini yakni konfigurasi impeller 
berpengaruh pada pengeluaran gas metana dari dalam reaktor 
pada proses fermentasi. Pada konfigurasi impeller yang tepat, 
pola alir yang terbentuk mampu memberikan dorongan yang kuat 
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terhadap gas sehingga gas dapat keluar dengan mudah dari dalam 
reaktor. Kecepatan pengadukan memberikan efek yang signifikan 
terhadap pergerakan metana. Pengadukan berpengaruh besar 
terhadap laju produksi metana. Pengadukan membantu 
mempercepat transfer metana dari fase liquid ke fase gas dalam 
bioreaktor. 

Kecepatan fluida pada setiap titik dalam tangki 
mempunyai tiga komponen arah dan pola aliran keseluruhan di 
dalam tangki itu bergantung pada variasi ketiga komponen arah 
kecepatan tersebut dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Komponen 
kecepatan yang pertama adalah komponen radial yang bekerja 
pada arah tegak lurus terhadap poros impeller. Komponen kedua 
adalah komponen longitudinal yang bekerja pada arah pararel 
dengan poros impeller. Komponen ketiga adalah komponen 
tangensial atau rotasional yang bekerja pada arah singgung 
terhadap lintasan lingkar (melingkar) di sekeliling poros. Dalam 
keadaan biasa, dimana poros impeller terpasang vertikal, 
komponen radial dan tangensial berada dalam satu bidang 
horizontal dan komponen longitudinalnya vertikal. (Mc.cabe, 
1994)  

Impeller turbine dikelompokkan berdasarkan pola alirnya 
yaitu aliran axial dan aliran radial. Inclined fan turbine 
merupakan salah satu impeller yang menghasilkan aliran axial. 
Axial-flow turbine mempunyai sirkulasi aliran yang beroperasi 
secara pumping up dan pumping down. Aliran fluida yang 
disebabkan oleh impeller axial dalam tangki berpengaduk pada 
umumnya diinterpretasikan dengan one-loop circulation model, 
yaitu aliran keluar menuju dasar tangki kemudian pada bagian 
dasar fluida menyimpang, mengubah arahnya bergerak ke atas 
sepanjang dinding tangki, aliran fluida kemudian bergerak secara 
radial masuk ke arah kembali turun menuju impeller menutup 
sirkulasi loop. Namun pada kenyataanya terdapat pola aliran lain 
yang terbentuk di sekitar impeller dimana kemunculan pola alir 
tersebut tidak beraturan dan juga tidak stabil.  



 
 

 
 

Simulasi ini dilakukan dengan metode steady state 
terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan metode unsteady 
state. Untuk running variabel diameter impeller sebesar 3 cm 4 
blade, 3 cm 6 blade, 4 cm 4 blade dan 4 cm 6 blade dengan 
kecepatan 400 rpm, 500 rpm, 600 rpm dan 700 rpm dihentikan 
pada time step ke-1000 dengan persen error 10-7. Untuk 
identifikasi pola alir ini dilakukan dengan melakukan satu fase 
(single phase) menggunakan air saja sebagai bentuk validasi dari 
eksperimen yang dilakukan menggunakan air saja sebagai fluida 
yang berada dalam tangki dan jenis impeller yang sama dengan 
penelitian yang dilakukan secara eksperimen. Untuk gambar 
setiap variabel dilakukan pengamatan bidang horisontal 
memotong impeller dan bidang vertikal memotong impeller 
sebagai berikut. 

Pola alir pada bidang vertikal yang tepat memotong 
impeller dapat dilihat pada Gambar 4.1.1 untuk d/D=0,075 
dengan impeller 4 blade, Gambar 4.1.2 untuk d/D=0,075 dengan 
impeller 6 blade, Gambar 4.1.3 untuk d/D=0,1 dengan impeller 4 
blade dan Gambar 4.1.4 untuk d/D=0,1 dengan impeller 6 blade.  

 

m/s 
Gambar IV.1.1.a Pola alir dominan bidang vertikal d/D = 0,075; 

4 blade; 400 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,27 m/s 
 

state. Untuk running variabel diameter impeller sebesar 3 cm 4 
blade, 3 cm 6 blade, 4 cm 4 blade dan 4 cm 6 blade dengan 
kecepatan 400 rpm, 500 rpm, 600 rpm dan 700 rpm dihentikan 
pada time step ke-1000 dengan persen error 10-7. Untuk 
identifikasi pola alir ini dilakukan dengan melakukan satu fase 
(single phase) menggunakan air saja sebagai bentuk validasi dari 
eksperimen yang dilakukan menggunakan air saja sebagai fluida 
yang berada dalam tangki dan jenis impeller yang sama dengan 
penelitian yang dilakukan secara eksperimen. Untuk gambar 
setiap variabel dilakukan pengamatan bidang horisontal 
memotong impeller dan bidang vertikal memotong impeller 
sebagai berikut.

Pola alir pada bidang vertikal yang tepat memotong 
impeller dapat dilihat pada Gambar 4.1.1 untuk d/D=0,075
dengan impeller 4 blade, Gambar 4.1.2 untuk d/D=0,075 dengan 
impeller 6 blade, Gambar 4.1.3 untuk d/D=0,1 dengan impeller 4 
blade dan Gambar 4.1.4 untuk d/D=0,1 dengan impeller 6 blade. 

m/s
Gambar IV.1.1.a Pola alir dominan bidang vertikal d/D = 0,075; 
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m/s 
Gambar IV.1.1.b Pola alir dominan bidang vertikal d/D = 0,075; 

4 blade; 500 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,40 m/s 
 

 

m/s 
Gambar IV.1.1.c Pola alir dominan bidang vertikal d/D = 0,075; 

4 blade; 600 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,60 m/s 
 
 

m/s
Gambar IV.1.1.b Pola alir dominan bidang vertikal d/D = 0,075; 

4 blade; 500 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,40 m/s

m/s
Gambar IV.1.1.c Pola alir dominan bidang vertikal d/D = 0,075; 

4 blade; 600 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,60 m/s



 
 

 
 

 

 

m/s 
Gambar IV.1.1.d Pola alir dominan bidang vertikal d/D = 0,075; 

4 blade; 700 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,60 m/s 
 

 

m/s 
Gambar IV.1.2.a Pola alir dominan bidang vertikal d/D = 0,075; 

6 blade; 400 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,48 m/s 

m/s
Gambar IV.1.1.d Pola alir dominan bidang vertikal d/D = 0,075; 

4 blade; 700 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,60 m/s

m/s
Gambar IV.1.2.a Pola alir dominan bidang vertikal d/D = 0,075; 

6 blade; 400 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,48 m/s
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m/s 
Gambar IV.1.2.b Pola alir dominan bidang vertikal d/D = 0,075; 

6 blade; 500 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,68 m/s 
 

 

m/s 
Gambar IV.1.2.c Pola alir dominan bidang vertikal d/D = 0,075; 

6 blade; 600 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,76 m/s 

m/s
Gambar IV.1.2.b Pola alir dominan bidang vertikal d/D = 0,075; 

6 blade; 500 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,68 m/s

m/s
Gambar IV.1.2.c Pola alir dominan bidang vertikal d/D = 0,075; 

6 blade; 600 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,76 m/s



 
 

 
 

 

 

m/s 
Gambar IV.1.2.d Pola alir dominan bidang vertikal d/D = 0,075; 

6 blade; 700 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,80 m/s 
 

 

m/s 
Gambar IV.1.3.a Pola alir dominan bidang vertikal d/D = 0,1; 4 

blade; 400 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,36 m/s 

m/s
Gambar IV.1.2.d Pola alir dominan bidang vertikal d/D = 0,075; 

6 blade; 700 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,80 m/s

m/s
Gambar IV.1.3.a Pola alir dominan bidang vertikal d/D = 0,1; 4 

blade; 400 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,36 m/s
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m/s 
Gambar IV.1.3.b Pola alir dominan bidang vertikal d/D = 0,1; 4 

blade; 500 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,48 m/s 
 

 

m/s 
Gambar IV.1.3.c Pola alir dominan bidang vertikal d/D = 0,1; 4 

blade; 600 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,72 m/s 

m/s
Gambar IV.1.3.b Pola alir dominan bidang vertikal d/D = 0,1; 4 

blade; 500 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,48 m/s

m/s
Gambar IV.1.3.c Pola alir dominan bidang vertikal d/D = 0,1; 4 

blade; 600 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,72 m/s



 
 

 
 

 

m/s 
Gambar IV.1.3.d Pola alir dominan bidang vertikal d/D = 0,1; 4 

blade; 700 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,72 m/s 
 

 

m/s 
Gambar IV.1.4.a Pola alir dominan bidang vertikal d/D = 0,1; 6 

blade; 400 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,40 m/s 

m/s
Gambar IV.1.3.d Pola alir dominan bidang vertikal d/D = 0,1; 4 

blade; 700 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,72 m/s

m/s
Gambar IV.1.4.a Pola alir dominan bidang vertikal d/D = 0,1; 6 

blade; 400 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,40 m/s
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m/s 
Gambar IV.1.4.b Pola alir dominan bidang vertikal d/D = 0,1; 6 

blade; 500 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,52 m/s 
 

 

m/s
Gambar IV.1.4.c Pola alir dominan bidang vertikal d/D = 0,1; 6 

blade; 600 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,60 m/s 

m/s
Gambar IV.1.4.b Pola alir dominan bidang vertikal d/D = 0,1; 6 

blade; 500 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,52 m/s

m/s
Gambar IV.1.4.c Pola alir dominan bidang vertikal d/D = 0,1; 6 

blade; 600 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,60 m/s



 
 

 
 

 

 

m/s 
Gambar IV.1.4.d Pola alir dominan bidang vertikal d/D = 0,1; 6 

blade; 700 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,80 m/s 
 

 

m/s 
Gambar IV.1.5.a Pola alir dominan bidang horizontal d/D = 

0,075; 4 blade; 400 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,20 m/s
 
 

m/s
Gambar IV.1.4.d Pola alir dominan bidang vertikal d/D = 0,1; 6 

blade; 700 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,80 m/s

m/s
Gambar IV.1.5.a Pola alir dominan bidang horizontal d/D = 

0,075; 4 blade; 400 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,20 m/s
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m/s 
Gambar IV.1.5.b Pola alir dominan bidang horizontal d/D = 

0,075; 4 blade; 500 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,24 m/s 
 

 

m/s 
Gambar IV.1.5.c Pola alir dominan bidang horizontal d/D = 

0,075; 4 blade; 600 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,36 m/s 
 

m/s
Gambar IV.1.5.b Pola alir dominan bidang horizontal d/D = 

0,075; 4 blade; 500 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,24 m/s

m/s
Gambar IV.1.5.c Pola alir dominan bidang horizontal d/D = 

0,075; 4 blade; 600 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,36 m/s



 
 

 
 

 

m/s 
Gambar IV.1.5.d Pola alir dominan bidang horizontal d/D = 

0,075; 4 blade; 700 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,36 m/s 
 

 

m/s 
Gambar IV.1.6.a Pola alir dominan bidang horizontal d/D = 

0,075; 6 blade; 400 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,20 m/s 
 

m/s
Gambar IV.1.5.d Pola alir dominan bidang horizontal d/D = 

0,075; 4 blade; 700 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,36 m/s

m/s
Gambar IV.1.6.a Pola alir dominan bidang horizontal d/D = 

0,075; 6 blade; 400 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,20 m/s
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m/s 
Gambar IV.1.6.b Pola alir dominan bidang horizontal d/D = 

0,075; 6 blade; 500 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,24 m/s 
 

 

m/s 
Gambar IV.1.6.c Pola alir dominan bidang horizontal d/D = 

0,075; 6 blade; 600 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,30 m/s 
 

m/s
Gambar IV.1.6.b Pola alir dominan bidang horizontal d/D = 

0,075; 6 blade; 500 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,24 m/s

m/s
Gambar IV.1.6.c Pola alir dominan bidang horizontal d/D = 

0,075; 6 blade; 600 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,30 m/s



 
 

 
 

 

m/s 
Gambar IV.1.6.d Pola alir dominan bidang horizontal d/D = 

0,075; 6 blade; 700 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,36 m/s 
 

 

m/s 
Gambar IV.1.7.a Pola alir dominan bidang horizontal d/D = 0,1; 

4 blade; 400 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,24 m/s 
 

m/s
Gambar IV.1.6.d Pola alir dominan bidang horizontal d/D = 

0,075; 6 blade; 700 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,36 m/s

m/s
Gambar IV.1.7.a Pola alir dominan bidang horizontal d/D = 0,1; 

4 blade; 400 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,24 m/s
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m/s 
Gambar IV.1.7.b Pola alir dominan bidang horizontal d/D = 0,1; 

4 blade; 500 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,36 m/s 
 

 

m/s 
Gambar IV.1.7.c Pola alir dominan bidang horizontal d/D = 0,1; 

4 blade; 600 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,60 m/s 
 

m/s
Gambar IV.1.7.b Pola alir dominan bidang horizontal d/D = 0,1; 

4 blade; 500 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,36 m/s

m/s
Gambar IV.1.7.c Pola alir dominan bidang horizontal d/D = 0,1; 

4 blade; 600 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,60 m/s



 
 

 
 

 

m/s 
Gambar IV.1.7.d Pola alir dominan bidang horizontal d/D = 0,1; 

4 blade; 700 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,64 m/s 
 

 

m/s 
Gambar IV.1.8.a Pola alir dominan bidang horizontal d/D = 0,1; 

6 blade; 400 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,26 m/s 
 

m/s
Gambar IV.1.7.d Pola alir dominan bidang horizontal d/D = 0,1; 

4 blade; 700 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,64 m/s

m/s
Gambar IV.1.8.a Pola alir dominan bidang horizontal d/D = 0,1; 

6 blade; 400 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,26 m/s
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m/s 
Gambar IV.1.8.b Pola alir dominan bidang horizontal d/D = 0,1; 

6 blade; 500 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,40 m/s 
 

 
 

m/s 
Gambar IV.1.8.c Pola alir dominan bidang horizontal d/D = 0,1; 

6 blade; 600 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,60 m/s 
 

m/s
Gambar IV.1.8.b Pola alir dominan bidang horizontal d/D = 0,1; 

6 blade; 500 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,40 m/s

m/s
Gambar IV.1.8.c Pola alir dominan bidang horizontal d/D = 0,1; 

6 blade; 600 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,60 m/s



 
 

 
 

 

m/s 
Gambar IV.1.8.d Pola alir dominan bidang horizontal d/D = 0,1; 

6 blade; 700 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,76 m/s 
 

Dari Gambar IV.1.1, Gambar IV.1.2, Gambar IV.1.3, dan 
Gambar IV.1.4 menunjukkan pola aliran yang dominan, 
discharge stream bergerak lurus dari impeller menuju dasar 
tangki kemudian menyebar dan naik menuju permukaan liquid 
setelah menabrak dinding tangki. Aliran yang naik ke permukaan 
liquid kembali menuju impeller sehingga terlihat membentuk one-
loop circulation, juga terdapat aliran yang berputar membentuk 
vortex diantara aliran pada dasar tangki dan aliran balik pada 
permukaan liquid. Vortex didefinisikan adanya aliran berputar 
pada titik tertentu, dimana pada pusat putaran tidak terlihat 
adanya aliran.  

Pada saat jumlah blade ditambah menjadi 3 cm 6 blade, 
dapat dilihat bahwa vortex terbentuk di beberapa bagian di tangki 
seperti pada gambar IV.1.2.c dan gambar IV.1.2.d terlihat vortex 
dibagian kiri bawah tangki yang dapat dilihat jelas pada gambar 
IV.1.9. Karena vortex yang terjadi melebihi 1 kali putaran 
impeller (1 kali minimum life time (1/rps)), maka vortex yang 
terbentuk disebut makrovortex. Makrovortex didefinisikan 

m/s
Gambar IV.1.8.d Pola alir dominan bidang horizontal d/D = 0,1; 

6 blade; 700 rpm. Kecepatan aliran 0,01-0,76 m/s

Dari Gambar IV.1.1, Gambar IV.1.2, Gambar IV.1.3, dan 
Gambar IV.1.4 menunjukkan pola aliran yang dominan, 4 menunjukkan pola aliran yang dominan, 4 menunjukkan pola aliran yang dominan
discharge stream bergerak lurus dari impeller menuju dasar 
tangki kemudian menyebar dan naik menuju permukaan liquid 
setelah menabrak dinding tangki. Aliran yang naik ke permukaan 
liquid kembali menuju impeller sehingga terlihat membentuk one-
loop circulation, juga terdapat aliran yang berputar membentuk 
vortex diantara aliran pada dasar tangki dan aliran balik pada 
permukaan liquid. Vortex didefinisikan adanya aliran berputar 
pada titik tertentu, dimana pada pusat putaran tidak terlihat 
adanya aliran. 

Pada saat jumlah blade ditambah menjadi 3 cm 6 blade, 
dapat dilihat bahwa vortex terbentuk di beberapa bagian di tangki 
seperti pada gambar IV.1.2.c dan gambar IV.1.2.d terlihat vortex 
dibagian kiri bawah tangki yang dapat dilihat jelas pada gambar 
IV.1.9. Karena vortex yang terjadi melebihi 1 kali putaran 
impeller (1 kali minimum life time (1/rps)), maka vortex yang 
terbentuk disebut makrovortex. Makrovortex didefinisikan 
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munculnya vortex secara berturut-turut yang terjadi minimum 1 
kali putaran yang mempengaruhi pola alir secara keseluruhan.  

Untuk variabel berikutnya adalah memperbesar diameter 
dari impeller yaitu dari 3 cm menjadi 4 cm untuk jumlah blade 
yang sama yaitu antara 4 blade dan 6 blade dengan variabel yang 
sama yaitu 400 rpm, 500 rpm, 600 rpm dan 700 rpm. Pada 
gambar IV.1.3.1 hingga gambar IV.1.3.d dapat dilihat bahwa arah 
radial menjadi lebih banyak dari impeller diameter 3 cm, hal ini 
disebabkan karena area moving zone menjadi semakin luas 
sehingga akan memperbesar arah aliran radial dan aksial. Pada 
gambar IV.1.3.c-d terlihat pada bagian kiri bawah tangki terdapat 
arus balik ke arah dasar tangki menuju impeller setelah menabrak 
dinding, hal ini disebabkan karena semakin besar diameter 
impeller maka tinggi dari dasar tangki membesar sehingga 
memungkinkan terjadinya arus balik menuju impeller melalui 
dasar tangki. 

Aliran aksial yang ditunjukkan pada gambar sesuai 
dengan literatur dimana Inclined fan turbine merupakan impeller 
yang menghasilkan aliran axial. (Ramin et al., 2007) 

 

 

m/s 
Gambar IV.1.9.a Pola alir tidak ada vortex pada bidang vertikal 

d/D = 0,075; 4 blade; 600 rpm.  

Untuk variabel berikutnya adalah memperbesar diameter 
dari impeller yaitu dari 3 cm menjadi 4 cm untuk jumlah blade 
yang sama yaitu antara 4 blade dan 6 blade dengan variabel yang 
sama yaitu 400 rpm, 500 rpm, 600 rpm dan 700 rpm. Pada 
gambar IV.1.3.1 hingga gambar IV.1.3.d dapat dilihat bahwa arah 
radial menjadi lebih banyak dari impeller diameter 3 cm, hal ini 
disebabkan karena area moving zone menjadi semakin luas 
sehingga akan memperbesar arah aliran radial dan aksial. Pada 
gambar IV.1.3.c-d terlihat pada bagian kiri bawah tangki terdapat 
arus balik ke arah dasar tangki menuju impeller setelah menabrak 
dinding, hal ini disebabkan karena semakin besar diameter 
impeller maka tinggi dari dasar tangki membesar sehingga 
memungkinkan terjadinya arus balik menuju impeller melalui 
dasar tangki.

Aliran aksial yang ditunjukkan pada gambar sesuai 
dengan literatur dimana Inclined fan turbine merupakan impeller 
yang menghasilkan aliran axial. (Ramin et al., 2007)

m/s



 
 

 
 

 

 

m/s 
Gambar IV.1.9.b Pola alir tidak ada vortex pada bidang vertikal 

d/D = 0,075; 6 blade; 600 rpm.  

 
Vortex  

m/s 
Gambar IV.1.9.c Pola alir disertai munculnya vortex pada 

bidang vertikal d/D = 0,1; 4 blade; 600 rpm.  
 

m/s
Gambar IV.1.9.b Pola alir tidak ada vortex pada bidang vertikal 

d/D = 0,075; 6 blade; 600 rpm. 

Vortex

m/s
Gambar IV.1.9.c Pola alir disertai munculnya vortex pada 

bidang vertikal d/D = 0,1; 4 blade; 600 rpm. 
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Vortex 

m/s 
Gambar IV.1.9.d Pola alir disertai munculnya vortex pada 

bidang vertikal d/D = 0,1; 6 blade; 600 rpm.  
 
Dalam bidang vertikal pada gambar di atas terdapat aliran 

stagnan pada bagian kanan atas tangki dimana aliran sangat 
lambat, hal tersebut disebabkan karena pressure gradient di 
belakang impeller lebih rendah sehingga aliran langsung kembali 
ke belakang impeller. Pada gambar IV.1.3.d terdapat aliran radial 
dari impeller yang cukup besar yaitu sebesar 0.01-0.80 m/s. Pada 
gambar di atas terlihat adanya stagnant flow dimana Gambar 
IV.1.1.a memperlihatkan stagnant flow yang paling besar dan 
Gambar IV.1.4.d memperlihatkan stagnant flow yang paling 
kecil, digambarkan dengan jelas pada gambar IV.1.10. Stagnant 
flow didefinisikan sebagai daerah dimana tidak terjadi sirkulasi 
aliran didaerah tersebut, sehingga liquid yang ada pada daerah 
tersebut adalah tetap. Dalam side entering mixer diharapkan 
sekecil mungkin, mengingat pengaplikasiannya untuk menjaga 
homogenitas suatu bahan pada storage tank yang besar. Karena 
semakin kecil stagnant flow maka semakin homogen larutan 
didalamnya. 

Vortex

m/s
Gambar IV.1.9.d Pola alir disertai munculnya vortex pada 

bidang vertikal d/D = 0,1; 6 blade; 600 rpm. 

Dalam bidang vertikal pada gambar di atas terdapat aliran 
stagnan pada bagian kanan atas tangki dimana aliran sangat 
lambat, hal tersebut disebabkan karena pressure gradient di 
belakang impeller lebih rendah sehingga aliran langsung kembali 
ke belakang impeller. Pada gambar IV.1.3.d terdapat aliran radial 
dari impeller yang cukup besar yaitu sebesar 0.01-0.80 m/s. Pada 
gambar di atas terlihat adanya stagnant flow dimana Gambar
IV.1.1.a memperlihatkan stagnant flow yang paling besar dan 
Gambar IV.1.4.d memperlihatkan stagnant flow yang paling 
kecil, digambarkan dengan jelas pada gambar IV.1.10. Stagnant
flow didefinisikan sebagai daerah dimana tidak terjadi sirkulasi 
aliran didaerah tersebut, sehingga liquid yang ada pada daerah 
tersebut adalah tetap. Dalam side entering mixer diharapkan 
sekecil mungkin, mengingat pengaplikasiannya untuk menjaga 
homogenitas suatu bahan pada storage tank yang besar. Karena 
semakin kecil stagnant flow maka semakin homogen larutan 



 
 

 
 

   Stagnant Flow 

 

m/s
Gambar IV.1.10.a Pola alir stagnant flow paling besar pada 

bidang vertikal dengan d/D = 0,075; 4 blade; 400 rpm.  
 

Stagnat Flow 

 

m/s 
Gambar IV.1.10.b Pola alir stagnat flow paling kecil pada 

bidang vertikal d/D = 0,1; 6 blade; 700 rpm.  
 

m/s
Gambar IV.1.10.a Pola alir stagnant flow paling besar pada 

bidang vertikal dengan d/D = 0,075; 4 blade; 400 rpm. 

Stagnat Flow

m/s
Gambar IV.1.10.b Pola alir stagnat flow paling kecil pada 

bidang vertikal d/D = 0,1; 6 blade; 700 rpm. 
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Untuk bidang pengamatan horizontal memotong impeller 
dilakukan dengan variabel yang sama dengan pengamatan vertical 
memotong impeller. Seperti pada gambar IV.1.5 hingga IV.1.8 
terlihat bahwa pada bagian kanan dan kiri tangki selalu ada 
vortices yang terjadi karena adanya turbulensi yang disebabkan 
kecepatannya tinggi dan juga pengaruh viskositas yang rendah 
dapat menyebabkan turbulensi dengan semakin cepatnya 
kecepatan yang diberikan pada impeller.

Selanjutnya dengan semakin besarnya diameter impeller 
dan jumlah blade yang bertambah memberikan fenomena yang 
sama dengan yang bidang pengamatan vertical dimana semakin 
besar diameter impeller maka moving zone semakin besar. 
Semakin tinggi putaran impeller maka akan semakin turbulen 
yang menyebabkan adanya vortex pada pola aliran didalam tangki 
berpengaduk. 

Dari pengamatan pada bidang vertikal dengan number of 
step 1000 dan time step 0,01 tidak hanya memperlihatkan satu 
pola alir untuk d/D=0.075 dan d/D=0.1. Pola alir yang dijabarkan 
sebelumnya merupakan pola alir dominan (sering muncul) yang 
dinamakan one-loop circulation one-macrovortex seperti pada 
Gambar IV.1.1 sampai Gambar IV.1.8, sedangkan pola alir yang 
jarang muncul memperlihatkan terjadinya vortex pada bagian atas 
discharge stream dari impeller seperti yang ditunjukkan pada 
Gambar 4.1.11.a dan Gambar 4.1.11.b, disebut one-loop 
circulation  two-macrovortex. 



 
 

 
 

 

m/s 
Gambar IV.1.11.a Pola alir lain bidang vertikal d/D = 0,075; 4 

blade; 500 rpm.  
 

 

m/s 
Gambar IV.1.11.b Pola alir lain bidang vertikal d/D = 0,075; 6 

blade; 500 rpm.  
 
 
 

m/s
Gambar IV.1.11.a Pola alir lain bidang vertikal d/D = 0,075; 4 

blade; 500 rpm. 

m/s
Gambar IV.1.11.b Pola alir lain bidang vertikal d/D = 0,075; 6 

blade; 500 rpm. 
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Pada bidang horizontal yang berpotongan dengan 
impeller juga terdapat pola alir dominan dan pola alir yang jarang 
muncul. Pola alir dominan seperti yang terlihat pada Gambar 
IV.1.5, Gambar IV.1.6, Gambar IV.1.7 dan Gambar 4.1.8 
dinamakan axial pattern two-side macrovortex dimana terlihat 
aliran yang sejajar dengan shaft, discharge stream dari impeller 
bergerak lurus kedepan dan menyebar tetapi tidak simetris hingga 
menabrak dinding tangki kemudian aliran terbagi untuk kembali 
menuju impeller dengan menyusuri dinding tangki sebelah kiri 
dan kanan. Akibatnya terdapat vortex pada sebelah kanan dan kiri 
dinding tangki dari pertemuan arus yang disebabkan oleh impeller 
dengan arus kembali dari dinding tangki. Vortex yang muncul di 
sebelah kanan tangki berukuran lebih besar dibandingkan vortex 
di dinding tangki sebelah kiri, hal ini dikarenakan arah perputaran 
impeller bergerak melawan arah jarum jam sehingga memberikan 
discharge stream yang menyebar lebih cenderung ke sebelah 
kanan tangki.

 

 

m/s 
Gambar IV.1.12.a Pola alir lain bidang horizontal d/D = 0,075; 4 

blade; 500 rpm.  
 

muncul. Pola alir dominan seperti yang terlihat pada Gambar
IV.1.5, Gambar IV.1.6, Gambar IV.1.7 dan Gambar 4.1.8
dinamakan axial pattern two-side macrovortex dimana terlihat 
aliran yang sejajar dengan shaft, discharge stream dari impeller 
bergerak lurus kedepan dan menyebar tetapi tidak simetris hingga 
menabrak dinding tangki kemudian aliran terbagi untuk kembali 
menuju impeller dengan menyusuri dinding tangki sebelah kiri 
dan kanan. Akibatnya terdapat vortex pada sebelah kanan dan kiri 
dinding tangki dari pertemuan arus yang disebabkan oleh impeller 
dengan arus kembali dari dinding tangki. Vortex yang muncul di 
sebelah kanan tangki berukuran lebih besar dibandingkan vortex 
di dinding tangki sebelah kiri, hal ini dikarenakan arah perputaran 
impeller bergerak melawan arah jarum jam sehingga memberikan 
discharge stream yang menyebar lebih cenderung ke sebelah 
kanan tangki.

m/s
Gambar IV.1.12.a Pola alir lain bidang horizontal d/D = 0,075; 4 

blade; 500 rpm. 



 
 

 
 

 

m/s 
Gambar IV.1.12.b Pola alir lain bidang horizontal d/D = 0,075; 6 

blade; 500 rpm.  
 

Dalam proses biogas dibutuhkan liquida yang relatif tinggi 
untuk membantu proes fermentasi anaerob yang terjadi di bawah 
tangki. Pada reaktor biogas diharapkan sirkulasi aliran liquida 
tangki tidak mencapai permukaan liquid. Bagian atas tangki 
digunakan sebagai zona menghambat oksigen yang masuk ke 
dalam tangki serta sebagai zona keluarnya gas. Masuknya oksigen 
ke dalam tangki akan menghambat proses fermentasi anaerob dari 
biogas. Dalam simulasi ini digunakan H/D = 0,5 dan H/D = 1. 
Gambar di bawah adalah pola alir yang terjadi pada kecepatan 
putar 400 rpm dengan perbedaan diameter impeller, serta gambar 
yang ditampilkan adalah pola lair yang sering terjadi pada saat 
pengadukan berlangsung. Perbedaan pola alir tiap ketinggian 
liquida pada impeller dengan jumlah 4 blade dapat dilihat pada 
gambar IV.1.13

m/s
Gambar IV.1.12.b Pola alir lain bidang horizontal d/D = 0,075; 6 

blade; 500 rpm. 

Dalam proses biogas dibutuhkan liquida yang relatif tinggi 
untuk membantu proes fermentasi anaerob yang terjadi di bawah 
tangki. Pada reaktor biogas diharapkan sirkulasi aliran liquida 
tangki tidak mencapai permukaan liquid. Bagian atas tangki 
digunakan sebagai zona menghambat oksigen yang masuk ke 
dalam tangki serta sebagai zona keluarnya gas. Masuknya oksigen 
ke dalam tangki akan menghambat proses fermentasi anaerob dari ke dalam tangki akan menghambat proses fermentasi anaerob dari ke dalam tangki akan mengham
biogas. Dalam simulasi ini digunakan H/D = 0,5 dan H/D = 1.
Gambar di bawah adalah pola alir yang terjadi pada kecepatan 
putar 400 rpm dengan perbedaan diameter impeller, serta gambar 
yang ditampilkan adalah pola lair yang sering terjadi pada saat 
pengadukan berlangsung. Perbedaan pola alir tiap ketinggian 
liquida pada impeller dengan jumlah 4 blade dapat dilihat pada 
gambar IV.1.13
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(a) H/D = 0,5 

 
(b) H/D = 1 

Gambar IV.1.13 Pengaruh Ketinggian Liquida terhadap Pola 
Alir Pada d/D=0,075; 4 blade; 700 rpm 

 
 
 

(a) H/D = 0,5

(b) H/D = 1
Gambar IV.1.13 Pengaruh Ketinggian Liquida terhadap Pola 

Alir Pada d/D=0,075; 4 blade; 700 rpmAlir Pada d/D=0,075; 4 blade; 700 rpmAlir Pada d



 
 

 
 

Gambar IV.1.13 menunjukkan bahwa saat ketinggian 
liquida (H/D) adalah 0,5 terdapat daerah dead zone di tengah 
tangki dengan ukuran yang cukup besar. Pada pola alir ini aliran 
yang keluar dari impeller menuju dinding kiri tangki. Pada daerah 
discharge flow terjadi vortex akibat aliran yang tersirkulasi, dan  
aliran yang keluar dari impeller. Setelah aliran menabrak dinding 
tangki terdapat sebagian aliran yang bergerak ke atas dan 
menabrak dinding kanan tangki kemudian terjadi pusaran.

Sedangkan untuk ketinggian (H/D) adalah 1 pola alir 
yang terjadi aliran menuju dinding kiri tangki. Kemudian aliran 
bergerak ke atas dan terjadi pusaran aliran. Dead zone yang 
terjadi lebih besar daripada ketinggian liquida (H/D) = 0,5. Pola 
alir yang terjadi tidak memiliki banyak instabilitas dalam aliran. 
Pada aliran discharge flow aliran tidak terlalu banyak turbulensi 
yang terjadi daripada ketinggian liquida (H/D) adalah 0,5. 

Untuk gambar di bawah yakni gambar IV.1.14 
menunjukkan bahwa saat ketinggian liquida (H/D) adalah 0,5 
terdapat daerah dead zone di tengah tangki dengan ukuran yang 
cukup besar. Pada pola alir ini aliran yang keluar dari impeller 
menuju dinding kiri tangki. Pada daerah discharge flow terjadi 
vortex akibat aliran yang tersirkulasi, dan  aliran yang keluar dari 
impeller. Setelah aliran menabrak dinding tangki terdapat 
sebagian aliran yang bergerak ke atas dan menabrak dinding 
kanan tangki kemudian terjadi pusaran. 

Sedangkan untuk ketinggian (H/D) adalah 1 pola alir 
yang terjadi aliran menuju dinding kiri tangki. Kemudian aliran 
bergerak ke atas dan terjadi pusaran aliran. Dead zone yang 
terjadi lebih besar daripada ketinggian liquida (H/D) = 0,5. Pola 
alir yang terjadi tidak memiliki banyak instabilitas dalam aliran. 
Pada aliran discharge flow aliran tidak terlalu banyak turbulensi 
yang terjadi daripada ketinggian liquida (H/D) adalah 0,5. 

Dari gambar IV.1.13 dan gambar IV.1.14 didapatkan 
bahwa sirkulasi aliran masih mencapai permukaan liquida dengan 
ketinggian liquid H/D = 1 untuk kecepatan putar impeller 400 
rpm dan 700 rpm. 
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(a) H/D = 0,5 

 
(b) H/D = 1 

Gambar IV.1.14 Pengaruh Ketinggian Liquida terhadap Pola 
Alir Pada d/D=0,1; 4 blade; 400 rpm 

  

(a) H/D = 0,5

(b) H/D = 1
Gambar IV.1.14 Pengaruh Ketinggian Liquida terhadap Pola 

Alir Pada d/D=0,1; 4 blade; 400 rpm



 
 

 
 

IV.2 Analisa Makro Instabilitas 
Makro instabilitas ditandakan dengan perubahan pola alir 

skala besar dalam tangki berpengaduk dengan periode yang tinggi 
dan frekuensi kemunculan yang kecil dimana perubahan pola alir 
ini memberikan pengaruh yang besar terhadap proses 
pengadukan. Pola alir lain didefinisikan sebagai perubahan pola 
alir skala besar dimana terjadinya pola alir yang melebihi satu 
putaran impeller. Untuk satu impeller pada 400 rpm memiliki 
waktu 0.15 detik, 500 rpm membutuhkan waktu 0.12 detik, 600 
rpm membutuhkan waktu 0.1 detik dan 700 rpm memiliki waktu 
0.09 detik. 

Pola aliran dominan pada bidang vertikal adalah one loop 
one macrovortex (OL-OM). Sedangkan untuk bidnag horizontal 
adalah axial pattern two side two macrovortex (AP-TSM). 

Tinjauan makro instabilitas dapat dilakukan dengan dua 
acara yaitu secara kualitatif dan kuantitatif. Tinjauan kualitatif 
dilakukan dengan cara mengambil gambar berdasarkan bidang 
pengamatan. Lalu dilakukan perhitungan dengan pengamatan 
indera dimana makro instabilitas ditandai dengan adanya 
perubahan pola aliran menyeluruh pada frekuensi yang relative 
singkat. Kemudian tinjauan secara kuantitatif dilakukan dengan 
menggunakan persamaan Fast Fourier Transform dimana 
diperoleh plot grafik amplitude (m/s) vs frekuensi (1/second), MI 
ditandai dengan nilai titik frekuensi tertinggi sehingga dapat 
diketahui MI dapat terjadi berapa lama dan pada kecepatan 
tertentu berdasarkan plot grafik. Pada penelitian ini digunakan 
tinjauan secara kualitatif menggunakan gambar yang diperoleh 
lalu dianalisa. Dari simulasi yang telah dilakukan selama 10 detik 
dengan 1 detik didapatkan 100 frame gambar pada masing-
masing bidang horizontal dan vertikal, sehingga didapatkan total 
1000 frame gambar yang diambil setiap 0,01 detik selama 10 
detik. 

Karakterisasi pola alir yang diperoleh meliputi identifikasi 
pola-pola alir fluida, life time adalah waktu terjadinya pola alir 
yang berbeda dari pola alir utama. Average life time didefinisikan 
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sebagai waktu rata-rata satu pola alir sampai berganti ke pola alir 
lain. Life time Ratio didefinisikan sebagai sebagai life time total 
satu pola dibagi dengan waktu total sedangkan jumlah makro 
instabilitas (MI) dinyatakan sebagai jumlah kemunculan MI dair 
gambar pola alir pada waktu pengamatan selama 10 detik akan 
ditampilkan dalam tabel berikut: 

 
Tabel IV.2.1 Karakterisasi pola alir pada d/D=0,075; 4 blade 

Angular 
velocity Bidang Pola alir 

life 
time 
(s) 

Average 
life time 

(s) 

Life 
time 
ratio 

Makro 
instabilitas 

400 
rpm 

vertikal OL-OM 8,38 2,095 0,419 1 
Lain 1,62 0,4 0,08 

horizontal AP-TSM 9,42 4,71 0,942 1 
Lain 0,58 0,29 0,058 

500 
rpm 

vertikal OL-OM 7 2,333 0,700 
1 

Lain 3 3,000 0,300 

horizontal AP-TSM 7,15 3,575 0,715 
1 

Lain 2,85 2,850 2,850 

600 
rpm 

vertikal OL-OM 6,99 3,495 0,699 
1 

Lain 3,01 1,505 0,301 

horizontal AP-TSM 8,19 4,095 0,819 
2 

Lain 1,81 0,905 0,181 

700 
rpm 

vertikal OL-OM 7,4 3,700 0,740 
1 

Lain 2,6 2,600 0,260 

horizontal AP-TSM 7,99 3,995 0,799 
2 

Lain 2,01 1,005 0,201 
 
Berdasarkan tabel IV.2.1 menunjukkan bahwa untuk pola 

aliran dengan ratio d/D=0,075 dan 4 blade terjadi fenomena 
makro instabilitas pada setiap bidang horizontal dan vertikal. 
Pada setiap perubahan kecepatan terjadi makro instabilitas yang 



 
 

 
 

semakin bertambah. Hal ini menunjukkan semakin besar 
kecepatan putar impeller membuat Reynold Number dari fluida 
semakin besar  sehingga kemungkinan terjadinya makro 
instabilitas juga semakin besar. 

 
Tabel IV.2.2 Karakterisasi pola alir pada d/D=0,075; 6 blade 

Angular 
velocity Bidang Pola alir 

life 
time 
(s) 

Average 
life time 

(s) 

Life 
time 
ratio 

Makro 
instabilitas 

400 
rpm 

vertikal OL-OM 10 10 1 
0 

Lain 0 0 0 

horizontal AP-TSM 10 10 1 
0 

Lain 0 0 0 

500 
rpm 

vertikal OL-OM 6,66 3,330 0,666 
2 

Lain 3,34 3,340 0,334 

horizontal AP-TSM 5,63 2,815 0,563 
4 

Lain 4,37 0,437 0,437

600 
rpm 

vertikal OL-OM 6,11 3,055 0,611 
2 

Lain 3,89 1,945 0,389 

horizontal AP-TSM 5,87 2,935 0,587 
2 

Lain 4,13 2,065 0,413 

700 
rpm 

vertikal OL-OM 7,56 3,780 0,756 
3 

Lain 2,44 2,440 0,244 

horizontal AP-TSM 6,38 2,1267 0,638 
2 

Lain 3,62 0,724 0,362 
 

Berdasarkan tabel IV.2.2 menunjukkan bahwa untuk pola 
aliran dengan ratio d/D=0,075 dan 6 blade terjadi fenomena 
makro instabilitas pada setiap bidang horizontal dan vertikal 
kecuali pada kecepatan putar impeller 400 rpm. Tidak 
diperolehnya fenomena makro instabilitas tersebut karena tidak 
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dapat diperoleh dengan melakukan pengamatan selama 10 detik 
saja. Pada jenis impeller yang berbeda yakni perubahan jumlah 
blade menunjukkan perbedaan jumlah fenomena makro 
instabilitas yang semakin besar. Hal tersebut juga terjadi untuk 
side entering mixer dengan ratio d/D=0,1 untuk 4 blade dan 6 
blade sesuai dengan tabel IV.2.3 dan tabel IV.2.4.  

 
Tabel IV.2.3 Karakterisasi pola alir pada d/D=0,1; 4 blade 

Angular 
velocity Bidang Pola alir 

life 
time 
(s) 

Average 
life time 

(s) 

Life 
time 
ratio 

Makro 
instabilitas 

400 
rpm 

vertikal OL-OM 7,67 3,835 0,384 
1 

Lain 2,33 0,583 0,058 

horizontal AP-TSM 5,82 1,455 0,146 
1 

Lain 4,18 0,836 0,0836 

500 
rpm 

vertikal OL-OM 7,66 2,553 0,255 
3 

Lain 2,34 0,468 0,047 

horizontal AP-TSM 8,58 2,860 0,286 
2 

Lain 1,42 0,710 0,071 

600 
rpm 

vertikal OL-OM 7,82 2,607 0,261
2 

Lain 2,18 0,727 0,073 

horizontal AP-TSM 6,23 3,115 0,312 
4 

Lain 1,24 0,620 0,062 

700 
rpm 

vertikal OL-OM 3,54 3,540 0,354 
4 

Lain 2,34 0,468 0,047 

horizontal AP-TSM 5,34 2,670 0,267 
3 

Lain 0,83 0,277 0,028 
 

 



 
 

 
 

Tabel IV.2.4 Karakterisasi pola alir pada d/D=0,1; 6 blade 

Angular 
velocity Bidang Pola alir 

life 
time 
(s) 

Average 
life time 

(s) 

Life 
time 
ratio 

Makro 
instabilitas 

400 
rpm 

vertikal OL-OM 3,45 3,45 0,345 
1 

Lain 1,09 0,545 0,055 

horizontal AP-TSM 2,67 2,67 0,267 
2

Lain 0,79 0,263 0,026 

500 
rpm 

vertikal OL-OM 5,64 2,820 0,282 
1 

Lain 4,36 0,727 0,073 

horizontal AP-TSM 4,38 2,190 0,219 
1 

Lain 0,75 0,250 0,025 

600 
rpm 

vertikal OL-OM 3,17 3,170 0,317 
3 

Lain 0,89 0,445 0,045 

horizontal AP-TSM 2,89 2,890 0,289 
3 

Lain 0,87 0,290 0,029 

700 
rpm 

vertikal OL-OM 4,67 2,335 0,234 
4 

Lain 0,76 0,253 0,025 

horizontal AP-TSM 5,15 2,575 0,258 
3

Lain 1,24 0,207 0,021 
 
Pola aliran pada d/D=0,1 lebih bergejolak daripada 

d/D=0,075 karena bilangan reynold dari d/D=0,1 lebih besar 
sehingga memberikan aliran yang turbulen dimana aliran turbulen 
menunjukkan aliran yang tidak stabil, akibatnya pola liran dalam 
tangki berpengaduk berubah – ubah  memberikan fenomena 
makro instabilitas. 

Diameter tangki, diameter impeller, jenis impeller, dan 
kecepatan putar impeller mempengaruhi tingkat turbulensi dalam 
tangki, namun tingkat turbulensi tidak selalu memberikan pola 
alir lain pada tangki. Pola alir lain dalam hal ini makro instabilitas 
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pada tiap ukuran impeller dengan tiap kecepatan putar impeller 
adalah berbeda. Meski demikian, tingginya tingkat turbulensi 
akan meningkatkan tingginya potensi terbentuk vortex. Vortex 
yang terbentuk, dianggap memberikan pola alir lain (makro 
instabilitas) jika life time minimal yang terjadi sebesar 1/rotation 
per second impeller. Pada time step 1000 (10 detik), beberapa 
variabel belum menunjukkan fenomena makro instabilitas, namun 
hanya menunjukkan titik-titik yang berpotensi terbentuknya 
makro instabilitas. 

 
IV.3 Pengaruh Pengadukan pada Kontur Fraksi Volume 
Metana 

Pengadukan pada proses produksi biogas secara fermentatif 
di dalam bioreactor berfungsi untuk membantu proses pelepasan 
gas metana. Adanya pengadukan pada proses fermentasi ini akan 
membantu proses pengeluaran gas yang dihasilkan keluar dari 
fase liquid menuju fase gas. Karena jika gas tidak segera 
dikeluarkan dari badan liquid akan mengganggu metabolisme 
bakteri. Selain itu pada awal proses fermentasi, pengadukan 
berfungsi untuk meningkatkan intensitas bertemunya bakteri 
dengan glukosa. Selama proses fermentasi, pengadukan juga 
berfungsi untuk mencegah terbentuknya busa. Selama proses 
fermentasi, busa akan terbentuk sebagai hasil dari degradasi 
protein oleh bakteri. Dengan adanya busa dipermukaan liquid 
tersebut maka akan memperbesar tegangan permukaan. Sehingga 
akan menyebabkan gas yang berasal dari badan liquid sulit keluar 
ke badan gas karena terhalang oleh busa tersebut. Busa ini akan 
membentuk lapisan tebal pada permukaan liquid yang dapat 
menghalangi transfer masa biogas dari permukaan liquid ke 
badan fase gas. Pembentukan busa ini tergantung pada faktor 
hidrodinamika yang dapat dicegah dengan pengadukan yang 
diteliti oleh Moeller et al (2012). 

Fluida yang digunakan adalah multifase, yakni fase liquid 
dan gas. Dimana fase liquidnya adalah air yang didefinisikan 
sebagai feed untuk memproduksi biogas dengan densitas 1000 



 
 

 
 

kg/m3 dan viskositas 0,001003 kg/m.s. Untuk fase gas yang 
digunakan adalah metana dengan densitas 0.6679 kg/m3 dan 
viskositas 0,00001087 kg/m.s. Simulasi dilakukan dengan metode 
penelitian steady state dan unsteady state dimana pada kondisi 
steady state dilakukan hingga iterasi ke 1000 karena apabila 
iterasi dilakukan berlebih maka gas metana akan hilang dari 
bidang pengamatan tangki dan untuk unsteady state 
menggunakan time step size 0.01 dengan jumlah 400 time step. 
Gambar di bawah ini dapat menunjukkan kondisi contour awal 
gas metana yang tersebar di dalam liquid. 

 

 

 
Gambar IV.3.1 Persebaran gas metana pada t=0 
 
 

viskositas 0,00001087 kg/m.s. Simulasi dilakukan dengan metode 
penelitian steady state dan unsteady state dimana pada kondisi 
steady state dilakukan hingga iterasi ke 1000 karena apabila 
iterasi dilakukan berlebih maka gas metana akan hilang dari 
bidang pengamatan tangki dan untuk unsteady state 
menggunakan time step size 0.01 dengan jumlah 400 time step. 
Gambar di bawah ini dapat menunjukkan kondisi contour awal 
gas metana yang tersebar di dalam liquid.

Gambar IV.3.1 Persebaran gas metana pada t=0
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Gambar IV.3.2 Persebaran gas metana pada t=4 s 
 
Gambar IV.3.2 menunjukkan persebaran gas metana pada 

waktu 4 detik dengan variabel 3 cm 4 blade dengan kecepatan 
400 rpm. Pada kondisi unsteady state didapatkan hasil bahwa 
persebaran gas metana naik keatas yang disebabkan flow rate gas 
metana lebih besar daripada kecepatan aliran dari impeller dengan 
fraksi 0.05-0.2 pada bagian tengah tangki sedangkan pada bagian 
atas tangki terlihat fraksi metana yang besar antara fraksi volume 
0.45-1 tetapi tidak tersebar merata pada permukaan liquid.  

 
 

Gambar IV.3.2 Persebaran gas metana pada t=4 s

Gambar IV.3.2 menunjukkan persebaran gas metana pada 
waktu 4 detik dengan variabel 3 cm 4 blade dengan kecepatan 
400 rpm. Pada kondisi unsteady state didapatkan hasil bahwa 
persebaran gas metana naik keatas yang disebabkan flow rate gas 
metana lebih besar daripada kecepatan aliran dari impeller dengan 
fraksi 0.05-0.2 pada bagian tengah tangki sedangkan pada bagian 
atas tangki terlihat fraksi metana yang besar antara fraksi volume 
0.45-1 tetapi tidak tersebar merata pada permukaan liquid.



 
 

 
 

 

 
Gambar IV.3.3 Persebaran gas metana pada t=0,865s 

 
Gambar IV.3.3 menunjukkan persebaran gas metana pada 

waktu 0,865 detik dengan variabel 4 cm 4 blade dengan 
kecepatan 400 rpm. Pada kondisi unsteady state didapatkan hasil 
bahwa persebaran gas metana naik keatas yang disebabkan flow 
rate gas metana lebih besar daripada kecepatan aliran dari 
impeller dengan fraksi 0.05-0.25 pada bagian tengah tangki 
sedangkan pada bagian atas tangki terlihat fraksi metana yang 
besar antara fraksi volume 0.45-1 tetapi tidak tersebar merata 
pada permukaan liquid.  

Pada variabel 4 cm 4 blade 400 rpm dengan metode 
simulasi yang sama dengan variabel sebelumnya didapatkan hasil 

Gambar IV.3.3 Persebaran gas metana pada t=0,865s

Gambar IV.3.3 menunjukkan persebaran gas metana pada 
waktu 0,865 detik dengan variabel 4 cm 4 blade dengan 
kecepatan 400 rpm. Pada kondisi unsteady state didapatkan hasil 
bahwa persebaran gas metana naik keatas yang disebabkan flow 
rate gas metana lebih besar daripada kecepatan aliran dari 
impeller dengan fraksi 0.05-0.25 pada bagian tengah tangki 
sedangkan pada bagian atas tangki terlihat fraksi metana yang 
besar antara fraksi volume 0.45-1 tetapi tidak tersebar merata 
pada permukaan liquid.

Pada variabel 4 cm 4 blade 400 rpm dengan metode 
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yang sedikit berbeda, hal ini dikarenakan pengaruh diameter dari 
impeller yang mempengaruhi besar fraksi volume gas metana 
yang berada dalam tangki pengadukan (Karcz J et al., 2004). 

Dari kedua gambar di atas dapat dilihat perbedaan frame 
gambar pada time step yang berbeda. Pada waktu 0,865 detik 
dengan variabel 4 cm 4 blade persebaran gas metana belum 
tersebar merata ke atas sedangkan untuk waktu 4 detik dengan 
variabel 3 cm 4 blade persebaran gas metana mulai naik ke 
permukaan.
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BAB V 
PENUTUP 

 
V.1 Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut. 

1. Pola alir dominan yang terjadi dalam side-entering mixer 
dengan menggunakan   Inclined Fan Turbine adalah one 
loop circulation.

2. Semakin besar diameter dari impeller, aliran yang terjadi 
disekitar impeller semakin turbulen yakni pada diameter 
impeller 4 cm 4 blade dengan jumlah 4  kali makrovortex 

3. Semakin cepat putaran impeller (rpm) maka 
turbulensinya meningkat yang menyebabkan terjadinya 
vortex di beberapa bagian dalam tangki berpengaduk 
yakni pada kecepatan 600 rpm dan 700 rpm dengan 
diameter impeller 4 cm 4 blade 

4. Aliran liquid pada H/D = 1 (v =  0,1-0,15 m/s) mencapai 
permukaan liquid tetapi lebih lambat dibandingkan H/D = 
0,5 (v = 0,2-0,3 m/s) 

5. Fraksi Volum Gas Metana dalam liquid sebesar 0,1 
terlalu besar sehingga gas metana berada dalam bentuk 
gelembung besar. 

 
V.2 Saran 

Dari jalannya percobaan, dapat disarankan untuk peneliti 
selanjutnya: 

1. Mengatur kecepatan aliran gas metana agar tidak terlalu 
besar sehingga dapat diamati aliran gas metana dengan 
pola aliran fluida dalam tangki menggunakan pengadukan 

2. Melakukan pengamatan unsteady state hingga kondisi 
fraksi volume dari gas metana    dalam liquid tidak 
berubah atau mencapai kondisi steady state. 
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