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ABSTRAK 

Instalasi saluran udara menggunakan pipa lurus dan fitting 

perpipaan. Fitting perpipaan digunakan untuk mengalirakan udara 

ke lokasi-lokasi yang diinginkan, salah satu contohnya adalah 

elbow 90°. Meskipun dapat mengalirkan udara ke lokasi yang 

diinginkan, namun elbow 90° juga membuat pressure drop pada 

instalasi saluran udara semakin besar yang diakibatkan oleh adanya 

friction loss, separation loss, dan secondary flow yang terjadi 

setelah melewati aksesoris tersebut. Pressure drop yang besar 

tersebut mengakibatkan kerugian energi pada instalasi saluran 

udara tersebut semakin besar. Salah satu usaha untuk mengurangi 

pressure drop yang terjadi di dalam elbow 90° adalah 

menambahkan sebuah vortex generator yang ditempatkan pada 

posisi tertentu.   

Penelitian ini dilakukan secara eksperimen dengan model 

saluran berpenampang bujur sangkar (square duct) dengan Dh = 

125 mm yang terdiri dari : upstream duct (straight duct) dengan 

panjang 7Dh, Delta vane typed vortex generator dengan h/Dh 

sebesar 0,032, elbow 90° dengan R/Dh = 2 , dan dilengkapi 

downstream duct (straight duct) dengan panjang 15Dh, serta 

induced draft fan. Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan 

pitot static tube, inclined manometer, dan pressure transducer. 

Pengujian dilakukan dengan variasi jarak 0,25Dh, 0,5Dh dan 

0,75Dh dengan ReDh sebesar 2,5x104 ; 5x104 ; dan 105 untuk 

mendapatkan profil kecepatan sepanjang downstream duct, 



 
 

ii 
 

pressure drop antara downstream duct dan upstream duct, serta 

pressure drop elbow 90° antara inlet elbow 90° dan outlet elbow 

90° dengan dan tanpa menggunakan vortex generator berupa nilai 

pressure coefficient variasi nilai ReDh sebesar 2,5x104 ; 5x104 ; dan 

105 .  

Hasil yang didapat pada penelitian ini adalah 

mengetahui  karakteristik aliran berupa coefficient of pressure, 

velocity profile, torbulent intensity, dan pressure drop pada posisi 

upstream, elbow dan downstream dengan variasi curvature ratio, 

velocity profile dan Reynolds number. Diharapkan dengan adanya 

penambahan vortex generator profil kecepatan pada sisi 

downstream menjadi lebih uniform sehingga pressure drop yang 

terjadi menjadi lebih kecil. 

 

Kata kunci: Square Duct, elbow 90º, Delta vane typed vortex 

generator, Pressure Drop, Velocity Profile ° 
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Eksperimental Study of Flow Along Square Duct with The 

Influence of  position and Angel of Attack from Vortex 

Generator in Upstream Duct 

 

Name     : Derry Pradita 

NRP     : 02111240000124 

Department   : Teknik Mesin FTI-ITS 

Supervisor    : Dr. Wawan Aries Widodo, 

sdawadasdawdasdawadasdawd ST., MT. 

ABSTRACT 

Straight and bending pipe are the most common things we 

used for airlow instalatio, we use pipe fitti tomake the fluid flow to 

direction we want, one of them is elbow 90°. Although we can use 

it for porpose, elbow 90° make a big pressure drop in our 

installation. This is the resulted of friction loss, separation loss, 

and secondary flow which the effects from elbow 90° installation.  

Massive pressure drop make energy loss in our installation bigger 

too. Because of that we need to make pressure drop frop elbow 90° 

be minimum as possible as we can, and one of the theory is to put 

vortex generator at the specified position. 

This research has been done experimentally with 

experiment’s installation consist of square duct with Dh = 125 mm 

that divided into three parts, there are upstream (L1 = 7 Dh = 875 

mm), elbow 90o  (Dh=125 mm) , and downstream ((L2 = 25 Dh = 

3125 m, delta vane type vorteg generatorwith h/Dh = 0,032. The 

value curvature ratio used in this experiment is 2 (R/Dh = 2), and 

an induced draft fan. The measurement tool with used in this 

eksperiment are pitot static tube, inclined manometer, and 

pressure inducer.teh eksperimen has been done with variation of 

vortex generation range are 0,25Dh, 0,5D, and 0,75Dh  from inlet 

elbow 90°, and used ReDh = 2,5x104 ; 5x104 ; dan 105for the 

measurement of velocity profile along downstream duct, pressure 

drop between downstream and upstream duct, and pressure drop 

from elbow 90° between inlet and outlet elbow 90° with and 
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without vortex generator, and the value of coefficient of pressure 

in elbow 90° with the variation of ReDh = 2,5x104 ; 5x104 ; dan 105. 

The results we got from eksperiment are some of flow 

characteristic like coffecient of pressure, velocity profile, and 

pressure drop from upstream, elbow, and downstream duct. And 

by addition of vortex generator make a change of velocity profle. 

Be more uniform. 

 

Keyword: Square Duct, elbow 90º, Delta vane typed vortex 

generator, Pressure Drop, Velocity Profile° 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dikota-kota besar diseluruh dunia banyak kita jumpai 

gedung-gedung pencakar langit yang dibangun dan difungsikan 

untuk berbagai macam keperluan. Begitu juga di Indonesia, di kota 

besar seperti Jakarta dan Surabaya gedung-gedung pencakar langit 

difungsikan sebagai pusat perkantoran, hotel, apartemen, dan lain-

lain. Gedung-gedung pencakar langit ini membutuhkan total energi 

yang besar untuk operasionalnya sehari-hari. Konsumsi energi oleh 

gedung-gedung ini menyangkut banyak hal, Deng dan Burnett 

(1998) melakukan penelitian  tentang rata-rata penggunaan energi 

di 16 hotel yang di Hong Kong, dan hasilnya adalah konsumsi 

energi pada gedung-gedung ini digunakan antara lain 32% untuk 

sistem pengondisian udara, 28% untuk non-electrical, 23% untuk 

kebutuhan khusus penyewa, 12% untuk sistem penerangan, dan 

5% untuk sistem lift dan escalator. Dari data tersebut dapat dilihat 

bahwa yang memakan energi paling besar adalah sistem 

pengondisian udara (Air Conditioning), dimana pada gedung-

gedung semacam ini menggunakan AC central yang menggunakan 

sistem perpipaan (rectangular duct) untuk menyalurkan dan 

mensirkulasikan udara panas dan dingin. Sistem perpipaan seperti 

ini pasti memiliki kerugian energi terutama diakibatkan fitting 

perpipaan yang digunakan untuk menyalurkan udara ke lokasi-

lokasi yang diinginkan, misalnya ke lantai paling atas. Untuk 

meningkatkan efisiensi pada gedung-gedung ini maka kerugian 

energi harus mampu diatasi dengan membuat rekayasa, misalnya 

pada Elbow 90 yang merupakan salah satu fitting perpipaan, 

dengan begitu biaya operasional untuk kebutuhan energi gedung-

gedung ini dapat dihemat. 

Elbow 90° merupakan salah satu fitting perpipaan yang 

berfungsi untuk membelokan aliran agar aliran dapat mengalir ke 

arah yang diinginkan. Seperti pada fitting perpipaan yang lain, 

aliran udara yang melalui elbow 90° mengalami pressure drop yang 
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lebih besar dibandingkan dengan aliran yang melalui saluran udara 

lurus dengan kecepatan freestream yang sama. Karena pressure 

drop yang besar tersebut maka kerugian energi (head loss) pada 

elbow 90° juga semakin besar, sehingga daya yang dibutuhkan 

untuk mengalirkan udara pada alat penyalur udara seperti blower 

dan compressor menjadi semakin besar. Pressure drop pada elbow 

90° disebabkan oleh beberapa fenomena aliran yang terjadi 

didalamnya. Pertama adalah jari-jari kelengkungan elbow 90°. 

Kedua adalah friction loss yang disebabkan oleh gesekan antara 

udara dan dinding saluran elbow 90°. Ketiga adalah separasi aliran 

yang terjadi, separasi aliran ini terbagi menjadi dua, yaitu 

separation loss (secara 2D) dan secondary flow (secara 3D). 

Separation loss terjadi karena aliran fluida yang masuk ke dalam 

elbow 90° mengalami perubahan arah sehingga momentum aliran 

tidak mampu lagi melawan adverse pressure gradient, akhirnya 

aliran akan berbalik arah (back flow) dari aliran utama. Secondary 

flow terjadi akibat dari perbedaan distribusi tekanan pada inner 

wall elbow 90° (sisi yang memiliki radius kecil) dan outer wall 

elbow 90° (sisi yang memiliki radius besar), tekanan pada sisi outer 

wall lebih besar dari pada sisi inner wall, sehingga partikel fluida 

bergerak menuju sisi inner wall. Pada bagian corner, secondary 

flow ini mengakibatkan penyumbatan aliran (blockage effect) 

sehingga area efektif yang mampu dilalui udara (effective flow 

area) menjadi berkurang. Fenomena separasi dapat dikurangi saat 

aliran fluida memiliki momentum yang besar. Berkurangnya 

separasi ini juga berbandung lurus dengan berkurang pressure 

drop. Karakteristik aliran tersebut dimiliki oleh aliran fluida yang 

bersifat turbulen dimana salah satu parameter yang perlu 

diperhatikan dalam aliran turbulen adalah turbulent intensity. Salah 

satu usaha untuk mengurangi pressure drop yang terjadi di dalam 

elbow 90° adalah menambahkan sebuah vortex generator sebelum 

inlet elbow 90°. Penambahan vortex generator ini bertujuan untuk 

menunda separation point dan membuat aliran memiliki intensitas 

turbulensi yang kuat. Intesitas turbulensi yang semakin kuat 

menyebabkan momentum aliran juga semakin kuat sehingga 
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mampu melawan adverse pressure gradient. Selain itu juga dapat 

mengurangi gaya hambat (drag force) pada suatu konfigurasi 

lingkaran silindris (seperti penampang elbow 90°).  Dengan 

berkurangnya drag force, akan terjadi penurunan pada head loss 

minor sehingga nilai pressure drop yang terjadi juga akan semakin 

mengecil. 

Beberapa penelitian tentang aliran vortex generator dan  aliran 

melalui penampang rectangular duct dengan elbow 90° telah 

dilakukan, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut. Reynald 

Bur at. all (2009) melakukan experimen dengan delta vane type 

vortex generator yang tersusun secara co-rotating dan counter-

rotating yang digunakan sebagai separation control pada aliran 

transsonic. Dari pengujian didapatkan kesimpulan bahwa vortex 

generator mampu untuk memundurkan latak titik separasi. Vortex 

generator juga mampu mengurangi efek kejut yang terjadi pada 

leading edge.  

Penelitian tentang Desain vortex generator dilakukan oleh Bo 

Li at. all (2014). Bo Li at. All melakukan penelitian dengan 

menggunakan seimulasi numerik menggunakan 4 bentuk vane type 

vortex generator (rectangular, delta, cropped delta, trapezoidal) 

dengan sudut serang 5o-25o. Penelitian ini bertujuan untuk melihat 

pengaruh bentuk geometri vortex generator pada karakteristik 

aliran melalui subsonic mounted body. Penelitian ini menghasilkan 

kesimpulan rectangular vane type menghasilkan vortex strength 

dan gaya drag paling tinggi. Dan delta vane type menghasilkan 

vortex strength dan gaya drag terkecil. 

 Mahesh dan Vadiraj (2016) melakukan penelitian yang 

dilakukan secara eksperimen untuk menganalisa karakteristik 

aliran melalui rectangular duct dengan penambahan vortex 

generator. Eksperimen ini menggunakan square channel dengan 

menggunakan delta wing vortex generator  dan dilakukan pada 

nilai Re = 8000-20000 menghasilkan kesimpulanpenambahan 

vortex generator akan menaikkan nilai koefisien gesek pada aliran.  

Pada penelitian ini, curvature ratio yang digunakan adalah 

sebesar 2, sedangkan vortex generator yang digunakan adalah 
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delta vane-vortex generator yang terpasang secara counter-

rotating dengan h/Dh sebesar 0,032. Masing-masing kondisi diatas 

dialiri fluida berupa udara dengan Reynolds number free stream 

sebesar 2,5 x 104 hingga 1 x 105. Hasil yang akan didapatkan dan 

dianalisa pada penelitian ini adalah karakteristik aliran pada 

masing-masing variasi, yaitu Coefficient of Pressure (Cp), profil 

kecepatan, turbulent intensity, dan pressure drop.  

1.2 Perumusan Masalah 

Aliran fluida yang memasuki elbow akan mengalami 

pressure drop disebabkan adanya gesekan antara partikel fluida 

dengan dinding dari instalasi, separasi akibat momentum fluida 

sudah tidak dapat menahan adverse pressure sampai disebabkan 

oleh secondary flow. Penambahan vortex generator pada daerah 

upstream dapat meningkatkan turbulent intensity pada aliran 

sehingga dapat melawan adverse pressure dan gaya gesek dengan 

dinding.  

Adapun perumusan masalah pada penelitian ini yaitu 

bagaimana kaarakteristik aliran fluida ketika melewati square 

elbow dengan besar curvature ratio 𝑅𝑚/𝐷ℎ= 2 yang dipasang 

badan pengganggu berupa delta vane-vortex generator pada dekat 

inlet elbow dengan h/Dh sebesar 0,1 dan sudut serang 15o dan 30o 

yang tersususun secara counter-rotating. Kondisi tersebut pun 

dialiri fluida dengan Reynolds number yang berbeda, yaitu 2,5 x 

104 hingga 1 x 105. Maka dilakukan studi eksperimen untuk 

mengetahui karakteristik aliran berupa coefficient of pressure (Cp), 

profil kecepatan dan pressure drop. 

1.3 Tujuan  Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian studi eksperimen aliran 

melalui elbow ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu : 

1. Tujuan umum : 

- Mengethui pressure drop aliran fluida melewati instalasi 

pada lokasi upstream, square elbow 90𝑜 dengan curvature 
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ratio sebesar (
𝑅𝑚

𝐷ℎ
= 2) serta downstream akibat 

pemasangan delta vane-vortex generator pada dekat inlet 

elbow dengan h/Dh sebesar 0,1 dan sudut serang 15o dan 

30o yang tersususun secara counter-rotating. 

2. Tujuan khusus :  

- Mengetahui karakeristik aliran ketika melewati upstream, 

square elbow 90𝑜 dan downstream dengan variasi 

Reynolds number yang berbeda. 

- Mengetahui karakeristik aliran fluida ketika melewati 

square elbow 90𝑜 dengan variasi jarak vortex generator 

yang berbeda. 

- Mengetahui karakeristik aliran fluida ketika melewati 

square elbow 90𝑜 dengan variasi sudut vortex generator 

yang berbeda. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Aliran diasumsikan steady, viscous dan uniform pada sisi 

inlet. 

2. Tidak ada perpindahan energi (perpindahan panas) antara 

alat eksperimen dengan lingkungan sekitar 

3. Eksperimen dilakukan pada kondisi temperatur kamar 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1.  Mampu menggambarkan karakteristik aliran berupa Cp, 

profil kecepatan dan pressure drop  pada bagian upstream, 

square elbow 90𝑜 dan downstream instlasi dengan dan 

tanpa adanya vortex generator. 

2. Mampu menggambarkan pengaruh karakteristik aliran 

berupa Cp, profil kecepatan dan pressure drop  pada 
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bagian upstream, square elbow 90𝑜 dan downstream 

instalasi dengan dengan variasi jarak dan sudut vortex 

generator yang berbeda. 
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BAB II 

DASAR TEORI 

 

2.1 Boundary-Layer Theory 

 Ketika fluida mengalir pada sebuah permukaan, gesekan 

dengan permukaan menyebabkan aliran dekat permukaan akan 

mengalami deselerasi. Ini disebabkan oleh viskositas yang dimiliki 

oleh fluida. Dengan adanya viskositas, tegangan geser terbentuk 

saat aliran melewati suatu permukaan. Tegangan geser ini 

mempengaruhi profil kecepatan suatu aliran, sehingga profil 

kecepatan aliran berbeda di setiap titik permukaan. Semakin jauh 

jarak aliran dengan permukaan, efek dari tegangan geser yang 

dihasilkan semakin kecil.  

Gambar 2.1 Boundary Layer.[9] 

Kecepatan aliran yang sudah tidak terkena efek dari 

tegangan geser dinamakan freestream (U). Daerah yang 

dinamakan boundary layer seperti yang diilustrasikan pada gambar 

2.1 adalah daerah dimulai dari aliran yang mulai terkena efek dari 

tegangan geser dan berakhir pada titik dimana kecepatan aliran 

mendekati kecepatan freestream, sedangkaan batas antara aliran 

yang terkena tegangan geser dengan aliran freestream dinamakan 

boundary-layer edge. 
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2.2 Flow Separation 

 Partikel fluida dalam boundary layer mengalami 

perlambatan akibat adanya gaya gesek dengan dinding permukaan. 

Jika aliran tersebut terlalu lambat, seperti terkena efek dari adverse 

pressure gradient, momentum dari partikel fluida tersebut juga 

akan ikut berkurang akibat dari gaya gesek dan dari pressure 

gradient. Saat aliran melewati elbow, maka luasan stream tube dari 

aliran tersebut akan membesar, sehingga akan terjadi perbedaan 

tekanan disepanjang sumbu yang sejajar dengan arah aliran yang 

dinamakan dengan adverse pressure gradient seperti yang 

diilustrasikan pada gambar 2.2.  

 

Gambar 2.2 Ilustrasi adverse pressure gradient.[6] 

 

Pada area adverse pressure gradient, energi kinetik yang 

tersisa berubah menjadi energi potensial tetapi terlalu lemah untuk 

melawan pressure gradient tersebut dan pergerakan partikel fluida 

di dekat permukaan akan terhenti. Saat titik tertentu, lapisan batas 

viscous akan menjauh dari permukaan semula. Lapisan streamline 

terdekat dengan permukaan akan terpisah dan menjauh dari body 

surface, pada saat inilah awal dari flow separation (separasi) 
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terjadi. Separasi aliran pada pipa dijelaskan oleh Nugraha (2017) 

pada curved pipe dengan menginjeksikan cairan berwarna pada 

pipa transparant untuk memperoleh ilustrasi streamline di dalam 

elbow seperti yang diilistrasikan pada gambar 2.3 

Gambar 2.3 Separasi aliran pada curve pipe.[10] 

2.3  Secondary Flow 

 Secondary flow merupakan adanya pergerakan aliran yang 

tidak tidak mengikuti main flow (aliran utama). Suatu fitting seperti 

elbow yang dilalui aliran dapat menyebabkan terjadinya secondary 

flow. Secondary flow dapat terjadi akibat adanya perbedaan 

distribusi tekanan pada lokasi yang berbeda. Pada elbow lokasi 

yang memiliki tekanan yang berbeda adalah antara sisi outer dan 

sisi inner wall. Adanya perbedaan tekanan pada kedua sisi 

menyebabkan aliran dalam elbow tidak sepenuhnya mengikuti 
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aliran utama sehingga terjadinya penyumbatan aliran. Ilustrasi dari 

secondary flow pada curved pipe dapat dilihat pada gambar 2.4 

 

Gambar 2.4 Aliran sekunder pada curved pipe.[10] 

2.3.1 Laminar Separation 

 Aliran yang terkena adverse pressure gradient akan 

berpisah (terseparasi) karena adanya gaya yang berlawanan arah 

dengan arah aliran. Momentum dari aliran tersebut juga berkurang 

karena adanya efek dari viskositas di boundary layer. Jika separasi 

terjadi sebelum transisi, maka disebut separasi laminar (laminar 

separation).  

2.3.2 Separation Bubbles 

 Aliran dengan nilai Reynolds number yang rendah 

memiliki boundary layer yang lebih stabil dan lebih kuat melawan 

transisi, walaupun saat aliran tersebut terkena positive pressure 

gradient, laminar separation sangat mungkin akan terjadi 

(detachment). Pada jarak tertentu, laminar separation memasuki 

tahap transisi dan akan berubah menjadi turbulen. Aliran turbulen 

memiliki momentum yang cukup besar untuk melawan separasi, 

aliran downstream akan kembali  seperti sebelum terjadi separasi 

(reattachment). Ruang diantara detachment dan reattachment 
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disebut separation bubble seperti yang diilustrasikan pada gambar 

2.5 

Gambar 2.5 detachment dan reattachment pada 

separation bubble.[9] 

2.3.3 Turbulent Separation 

 Aliran turbulen memiliki momentum yang besar untuk 

berubah dari aliran di boundary layer dan aliran utama 

dibandingkan dengan aliran laminar, sehingga tegangan geser di 

permukaan 10 hingga 100 kali lebih besar dari aliran laminar. Oleh 

karena itu, boundary layer aliran turbulen dapat menahan separasi 

lebih baik. Selain itu, turbulent separation terjadi bisa lebih dari 

sekali, karena turbulent separation merupakan proses yang 

unsteady dimana forward dan backward flow-nya dapat bergeser 

sepanjang posisi detachment. 

2.4 Separation Control 

  Boundary layer control meliputi semua mekanisme atau 

proses dimana boundary layer tersebut akan berubah dan berbeda 

daripada yang seharusanya, diamana aliran akan terbentuk secara 

natural sepanjang permukaan halus yang lurus. Contoh aplikasi 

dari prinsip ini adalah memicu, memperlambat atau mempercepat 

transisi, separasi, skin friction/pressure drag, perpindahan panas 
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dan lain lain. Prinsip dari separation control ini dapat ditemui pada 

transportasi udara, laut maupun darat, turbomachines, diffusers dan 

teknologi-teknologi lainnya yang meliba aliran udara. Pada 

umumnya, separation control dibutuhkan untuk menunda 

terjadinya separasi sehingga pembentukan drag berkurang, stall 

menjadi tertunda, lift menjadi meningkat, hingga pressure  

recovery menjadi lebih cepat. Tetapi, separation control juga dapat 

digunakan untuk mempercepat proses separasi yang 

menguntungkan. 

2.4.1 Passive Control  

 Passive control didasarkan pada perubahan boundary 

conditions, seperti perubahan pada pressure gradient atau 

turbulence level, dengan memodifikasi bentuk aerodinamis dari 

sebuah body. Dalam penelitian ini, modifikasi yang dilakukan 

adalah dengan menggunakan badan pengganggu. Badan 

pengganggu dapat berupa turbulator, riblet atau vortex generator.  

 Turbulator didesain untuk mengubah atau mempercepat 

proses transisi dengan mengubahnya menjadi by pass transition. 

Steady dan unsteady turbulator dapat digunakan dan akan 

memberikan efek pada aliran freestream atau langsung menuju 

pada boundary layer-nya. Oleh karena itu, turbulator dapat 

mengontrol proses separasi dengan meningkatkan drag pada 

permukaan yang dilalui oleh aliran. 

Riblets merupakan saluran dinding yang ditambahkan di sepanjang 

saluran utama. Macam bentuk riblets ini dapat berupa V shaped, 

fin shaped atau valley shaped.  

 Vortex Generator  adalah airfoil dengan skala kecil yang 

dipasang pada permukaan utama yang dialiri fluida. Umunmnya 

VG ini dipasang secara berpasangan dan menghasilkan counter 

rotating maupun co-rotating vortex, sehingga dapat memberikan 

momentum lebih di sepanjang boundary layer aliran. Aplikasi ini 

dapat ditemukan pada airfoil pesawat sperti yang tedapat pada 

gambar 2.6. 
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Gambar 2.6 Vortex generator pada airfoil pesawat.[9] 

2.4.1.1 Pengaruh Vortex Generator pada Aliran   

 Fungsi dari vortex generator adalah untuk memberikan 

momentum dari higher region yang memiliki momentum lebih 

besar menuju lower region, sehingga titik separasi dapat tertunda.  

 Pada gambar 2.7a digambarkan pola schematic aliran 

melalui sebuah penampang yang berbelok. Pada gambar terlihat 

terjadi pembesaran aliran yang menghasilkan tekanan balik yang 

besar yang dapat menghasilkan titik separasi dan aliran balik. Dan 

dengan penambahan vortex generator dapat dilihat pada gambar 

2.7b pada aliran downstream memiliki momentum yang lebih 

beasar sehingga dapat memundurkan titik separasi. 

   

Gambar 2.7 Profil kecepatan pada penampang berbelok tanpa 

vortex generator (a) dan dengan vortex genrator (b).[12] 

a b 
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2.5 Efek Sentrifugal 

 Pada saat aliran melalui elbow, bentuk dari elbow tersebut 

merupakan ¼ dari sebuah lingkaran. Dengan adanya aliran 

melewat permukaan suatu lingkaran, maka partikel dari fluida 

tersebut akan mengalami efek sentrifugal. Gaya sentrifugal dapat 

didefinisikan dengan kecenderungan benda untuk mengikuti jalan 

melengkung untuk menjauh dari pusat lingkaran. Oleh karena itu 

setelah fluida melewati elbow, partikel fluida akan bergerak 

cenderung menjauh dari pusat elbow yaitu menuju bagian outer 

wall dari elbow. Fenomena tersebut pada nantinya akan 

menyebabkan perbedaan tekanan maupun kecepatan pada bagian 

outer dan inner wall pada elbow. 

 Perbedaan tekanan antara outer dan inner wall dapat di 

tentukan menggunakan persamaan Euler dalam koordinat 

streamline. Streamline merupakan sebuah garis yang 

menggambarkan suatu medan aliran dimana tidak ada aliran yang 

memotong garis streamline pada setiap kecepatan sehingga 

streamline dapat dinyatakan sebagai suatu batas yang tidak dapat 

dilewati oleh suatu aliran. Pergerakan partikel fluida sepanjang 

streamline diilustrasikan pada gambar 2.8. 

Gambar 2.8  Gerakan partikel fluida di sepanjang streamline.[7] 
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Pada gambar 2.8 diatas partikel fluida pada bidang 

koordinat y-z dimana s merupakan jarak disepanjang streamline, n 

sebagai jarak normal pada streamline dan p sebagai tekanan pada 

pusat elemen fluida. Aliran fluida diasumsikan dalam kondisi 

steady, body force diabaikan dan aliran diasumsikan 

incompressible flow sehinggaa persamaan Euler sepanjang 

streamline kearah s dapat ditentukan pada persamaan 2.1 

1

𝜌

∂p

𝜕𝑠
=  −𝑉

∂V

∂s
 ….………………………………..(2.1) 

Sedangkan pada kondisi steady flow dimana R 

adalahradius lengkungan streamline. Sehingga menyebabkan 

persamaan Euler berubah dimana persamaan Euler normalnya 

dinyatakan pada persamaan 2.2 
1

𝜌

∂p

𝜕𝑠
+ 𝑔 

∂z

𝜕𝑛
=

�̅�2

𝑅
 ………………………………...(2.2) 

Untuk aliran steady pada bidang horizontal / arah n, maka 

persamaan Euler dinyatakan dengan persamaan 2.3 

 
1

𝜌

∂p

𝜕𝑛
=  

�̅�2

𝑅
………………………………………..(2.3) 

 

Persamaan 2.3 Memnujukan adanyaa perbedaan tekanan 

(P) seiring dengan peningkatan jarak jari-jari (R), sehingga pada 

elbow perbedaan tekanan antara outer dan inner wall dapat 

ditentukan. 

2.6 Coefficient of Pressure 

 Coefficent of pressure (Cp) adalah bilangan tak berdimensi 

yang merupakan tekanan relative antara fluida pada suatu titik 

dengan tekanan aliran fluida utamanya. Umumnya Cp digunakan 

untuk parameter sebuah model eksperimen, sehingga geometri dari 

benda uji dapaat dikondisikan semudah mungkin tanpa harus 

mengikuti ukuran dari benda aslinya. Cp dapat ditentukan melalui 

persamaan 2.1 berikut : 



16 
 

 

𝐶𝑝 =  
𝑝 − 𝑝∞
1

2
𝜌∞𝑉∞

………………………………………(2.4) 

Dimana (𝑝) merupakan tekanan statis fluida di suatu titik, (𝑝∞) 

tekanan statis freestream, (𝜌∞)  densitas udara freestream  dan 

(𝑉∞) kecepatan udara freestream. Dari persamaan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa Cp merupakan perbandingan antara perbedaan 

tekanan statis fluida dengan tekanan dinamisnya. 

2.7 Turbulent Intensity 

Turbulent intensity merupakan perbandingan antara 

kecepatan root mean square  dengan kecepatan rata-rata aliran. 

Turbulent intensity dapat dijadikan sebagai salah satu indikasi 

bahwa semakin tinggi nilai dari turbulent intensity, maka dapat 

dikatakan bahwa aliran tersebut semakin turbulen. Intensitas 

turbulen dapat ditentukan melalui persamaan berikut.  

𝐼 =
√𝑢2̅̅ ̅̅

𝑈
…………………………………………..(2.5) 

Dimana √𝑢2̅̅ ̅ adalah kecepatan rms fluktuatif pada daerah 

setelah vortex generator dan U adalah kecepatan rata-rata. Nilai 

dari √𝑢2̅̅ ̅ dapat di tentukan melalui grafik hubungan kecepatan 

fluktuasi aliran dengan waktu pada suatu titik. Grafik tersebut 

dapat dilahat pada gambar 2.9 dibawah. 
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Gambar 2.9 Grafik fluktuasi kecepatan terhadap waktu.[3] 

2.8 Kehilangan Energi (Head Loss) 

 Adanya kekentalan pada fluida akan menyebabkan 

terjadinya tegangan geser pada waktu bergerak. Tegangan geser ini 

akan merubah sebagian energi aliran menjadi bentuk energi lain 

seperti panas, suara dan sebagainya. Pengubahan bentuk energi 

tersebut menyebabkan terjadinya kehilangan energi Secara umum 

head loss dibagi menjadi dua macam, yaitu : Head loss mayor, 

terjadi akibat adanya ke kentalan zat cair dan turbulensi karena 

adanya kekasaran dinding batas pipa dan akan menimbulkan gaya 

gesek yang akan menyebabkan kehilangan energi di sepanjang 

pipa dengan diameter konstan pada aliran seragam. Kehilangan 

energi sepanjang satu satuan panjang akan konstan selama 

kekasaran dan diameter tidak berubah. Head loss minor, 

kehilangan energi akibat perubahan penampang dan aksesoris 

lainnya. Misalnya terjadi pada perubahan arah seperti pembelokan 

(elbow), bengkokan (bends), pembesaran tampang (expansion), 

serta pengecilan penampang (contraction). Head loss minor ini 

akan mengakibatkan adanya tumbukan antara partikel zat cair dan 
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meningkatnya gesekan karena turbulensi serta tidak seragamnya 

distribusi kecepatan pada suatu penampang pipa. Persamaan yang 

dapat digunakan untuk menentukan head loss total merupakan 

penurunan dari persamaan Bernoulli seperti berikut : 

(
𝑃1

𝜌𝑔
+

𝑉1̅̅ ̅2

2𝑔
+ 𝑧1) − (

𝑃2

𝜌𝑔
+

𝑉2̅̅ ̅2

2𝑔
+ 𝑧2) =  𝐻𝑙 ………………….(2.6) 

𝐻𝑙 merupakan head loss total yang juga merupakan yang 

didapatkan perbedaan energi pada dua buah titik yang dialiri aliran. 

Perbedaan energi tersebut bisa berupa tekanan (𝑃), 

kecepatan/kinetik (𝑉), maupun ketinggian/potensial (z). 

Persamaan ini berlaku untuk aliran yang bersifat steady flow, 

dimana properties dari aliran tersebut tidak berubah terhadap 

waktu, sehingga massa jenis (𝜌) dan percepatan gravitasi (g). Head 

loss total ini merupakan penjumlahan antara headloss  minor dan 

head loss mayor. Persamaan yang dapat digunakan untuk 

menentukan head loss mayor untuk aliran laminar dapat dilihat 

pada persamaan 2.7 dan untuk aliran turbulen pada persamaan 2.8.  

ℎ𝑓 =  (
64

𝑅𝑒
) 

𝐿

𝐷
 
�̅�2

2
…………………………………..(2.7) 

ℎ𝑓 =  𝑓 
𝐿

𝐷
 
�̅�2

2
…………………………………….(2.8) 

sedangkan untuk head loss minor dapat dilihat pada persamaan 

2.9 atau 2.10. 

ℎ𝑓𝑚
=  𝐾 

�̅�2

2
…………….........…………………….(2.9) 

ℎ𝑓𝑚
=  𝑓 

𝐿𝑒

𝐷
 
�̅�2

2
……………………………………(2.10) 
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Dimana ℎ𝑓 merupakan head loss mayor, (f) friction factor, (D) 

diameter pipa, (L) panjang pipa, (𝐿𝑒) equivalent length pipa, (�̅�) 

kecepatan rata-rata aliran dan (K) koefisien minor loss. 

2.9 Penelitian Terdahulu 

Sutardi dkk, 2010 meneliti tentang studi eksperimen efek 

pressure drop dari penambahan guie vane dan Reynolds number 

pada Rectangular Elbow 90o. Salah satu hasil yang dapat dianalisa 

dari penelitian tersebut adalah distribusi Coefficient of Pressure 

(Cp) disepanjang elbow. Penilitian ini dilakukan pada instalasi 

dengan R/Dh = 1.875 dan Dh = 66.7 mm. 

Gambar 2.10 Distribusi nilai Cp pada inner dan outer 

wall elbow pada Re = 2.1 x 104; 8.4 x 104 dan 12 x 104.[1] 

Gambar 2.10 merupkan grafik distribusi nilai Cp pada 

inner dan outer wall pada Re = 2.1 x 104; 8.4 x 104 dan 12 x 104. 

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa pada bagian outer wall 

distribusi Cp mengalami peningkatan saat memasuki inlet elbow, 

lalu konstan hingga pada akhirnya kembali menurun saat menuju 

outlet elbow. Pada bagian inner wall, distribusi Cp mengalami 
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penurunan ketika memasuki inlet elbow, lalu konstan hingga pada 

akhirnya kembali meningkat saat menuju outlet elbow. 

Peningkatan Cp pada outer wall ini disebabkan oleh efek 

sentrifugal yang terjadi akibat aliran melalui elbow tersebut. 

Perbedaan tekanan ini dapat memicu terjadinya secondary flow 

pada aliran dimana ada pergerakan aliran dari outer wall menjuju 

inner wall pada elbow. 

Dutta dkk, 2015 meneliti tentang studi numerik separasi 

aliran melewati pipa elbow 90𝜊 pada Reynolds number tinggi 

dengan moel k-ℇ. Pada penelitian tersebut, salah satu parameter 

yang diperhatikan adalah profil kecepatan. Profil kecepatan 

diambil pada lokasi titik separasi, midle point (jarak antara titik 

separasi dan reattachment point) dan reattachment point dengan 

variasi bilangan Reynolds dari 105 hingga 106. Penilitian ini 

dilakukan pada instalasi dengan R/Dh = 1 dan Dh = 0.01 m. 

 

Gambar 2.11 Profil kecepatan fluida di separation point, middle 

point dan reattachment point.[2] 
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Gambar 2.11 diatas merupakan ilustrasi profil kecepatan 

fluida di separation point, middle point dan reattachment point. 

Dari gambar tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan 

profil kecepatan di lokasi yang berbeda. r/R = -0.4 menandakan 

koordinat dari inner wall hingga r/R = 0.4 menandakan koordinat 

outer wall, sedangkan SP menandakan separation point, MID 

menandakan middle point dan RP menandakan reattachment point. 

Terdapat penurunan profil kecepatan dari SP hingga RP. Ini 

menandakan bahwa adanya adverse pressure gradient yng terjadi. 

Untuk profil kecepatan dari inlet hingga downstream dapat dilihat 

pada gambar 2.12 berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Profil kecepatan aliran dari inlet elbow hingga 

downstream.[2] 

 Gambar 2.12 merupkan ilustrasi profil kecepatan aliran 

dari inlet elbow hingga downstream. Saat aliran keluar dari outlet, 

kecepatan rata-rata bergeser ke arah outer wall dikarenakan 

kecepatan didekat outer wall meningkat. Meningkatnya kecepatan 

aliran di bagian outer wall ini disebabkan oleh efek sentrifugal 

yang terjadi. Efek sentrifugal ini mendorong partikel fluida ke arah 

yang berlawanan dari titik pusat elbow. Pada bagian inner wall, 

profil kecepatan mengalami backflow karena momentum fluida 

sudah tidak mampu untuk melawan separasi yang terjadi. Lalu, 
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aliran mulai mengalami proses reattachment poin pada bagian 

downstream yang ditandai dengan mulai terbentuknya kembali 

profil kecepatan yang sudah dapat melawan efek dari adverse 

pressure. 

Dutta dan Nandi, 2015 melalukan penelitian tentang studi 

numerik efek dari Reynolds number dan curvature ratio pada 

single phase aliran turbulen di dalam pipe bends. Salah satu 

parameter yang terdapat dalam penelitian ini antara lain adalah 

profil kecepatan pada setiap posisi angular di dalam pipe bends 

dengan curvature ratio yang berbeda. Penilitian ini dilakukan pada 

instalasi dengan R/Dh = 1-5 dan Dh = 0.01 m. 

 

Gambar 2.13 Profil kecepatan pada posisi yang berbeda di 

sepanjang elbow untuk curvature ratio R/Dh = 1(a) dan R/Dh = 

3.[2]  

 

(a) 

(b) 
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Gambar 2.13(a) merupakan profil kecepatan pada posisi 

yang berbeda di sepanjang elbow untuk curvature ratio R/Dh = 1, 

sedangkan gambar 2.13(b) merupakan profil kecepatan pada posisi 

yang berbeda di sepanjang elbow untuk curvature ratio R/Dh = 3. 

Nilai negatif pada sumbu-y menandakan bagian inner wall. Saat 

aliran melewati elbow dengan R/Dh = 1, pada inlet elbow (α = 0o) 

fluida mengalami percepatan di dekat inner wall dan keceptan pada 

bagian outer wall mengalami penurunan akibat dari adanya 

pressure gradient. Pada R/Dh = 1, Reynolds number yang berbeda 

tidak memberikan efek yang signifikan terhadap profil kecepatan. 

Setelah α = 60o, kecepatan rata-rata pada R/Dh = 3 meningkat di 

dekat bagian outer wall. Dari perbandingan dua grafik tersebut, 

aliran dengan Reynolds number yang besar mengalami 

kecenderungan recovery untuk menjadi fully developed yang lebih 

besar pula. 

Reynald Bur at. all (2009) melakukan experimen dengan 

delta vane type vortex generator yang tersusun secara co-rotating 

dan counter-rotating yang digunakan sebagai separation control 

pada aliran transsonic. Salah satu parameter yang terdapat dalam 

penelitian ini adalah grafik rasio tekanan P/Pi terhadap x (m).  

 

Gambar 2.14 grafik rasio tekanan P/Pi terhadap waktu x 

(m).[3] 
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Gambar 2.14 merupakan grafik rasio tekanan (P/Pi) 

terhadap panjang lintasan (mm)  aliran tanpa menngunakan vortex 

generator dengan penambahan 6 jenis variasi vortex generator 

dengan perbedaan susunan (co-rotating dan counter-rotating) dan 

perbedaan jarak antar VG. Dari hasil diatas dapat kita lihat bahwa 

penambahan VG dapat mengurangi perubahan tekanan aliran dan 

semakin kecil jarak antar VG maka jarak reatachmen point akan 

semakin pendek. 

Bo Li at. all, 2014 melakukan penelitian dengan 

menggunakan seimulasi numerik menggunakan 4 bentuk vane type 

vortex generator (rectangular, delta, cropped delta, trapezoidal) 

dengan sudut serang 5o-25o. Penelitian ini bertujuan untuk melihat 

pengaruh bentuk geometri vortex generator pada karakteristik 

aliran melalui subsonic mounted body. 

 

Gambar 2.15 Perbandingan Vortex antar Vortex 

Generator.[4] 
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Gambar 2.15 merupakan grafik nilai vortex yang 

ditimbulkan oleh ke-4 jenis vortex generator. Dari gambar 2.15(a) 

dapat dilihat bahwa vortex paling tebal dihasilkan oleh 

renctangular vane type dan vortex tertipis dihasilkan oleh cropped 

delta vane type. Sedangkan pada gambar 2.15(b) dapat dilihat 

bahwa vortex paling tinggi dihasilkan oleh renctangular vane type 

dan vortex terpendek dihasilkan oleh delta vane type 

  

Gambar 2.16 Perbandingan nilai vortex efek perubahan 

desain orthogonal.[4] 

 Gambar 2.16 Perbandingan nilai vortex efek perubahan 

desain orthogonal yang meliputi perbedaan tinggi dan sudut serang 

vortex generator. Pada gambar 2.16 (a) dan (b) dapt disimpulkan 

semakin tinggi suatu vortex generator makan akan menghasilkan 

Perbandingan nilai vortex efek perubahan desain orthogonal yang 
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semakin besar pula. Sedangkan sudut serang yang menghasilkan 

vortex paling kecil adalah sudut 15o. 

 Mahesh dan Vadiraj (2016) melakukan penelitian yang 

dilakukan secara eksperimen untuk menganalisa karakteristik 

aliran melalui rectangular duct dengan penambahan vortex 

generator. Eksperimen ini menggunakan square channel dengan 

menggunakan delta wing vortex generator  dan dilakukan pada 

nilai Re = 8000-20000. 

 

 

Gambar 2.17 nilai rasio friction factor terhadap rasio tinggi vortex 

generator terhadap diameter hidrolis pada aspect ratio2,31 (atas) 

dan 1,6 (bawah).[5] 
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Gambar 2.17 menunjukkan perubahan nilai friction factor 

akibat pengaruh penambahan vortex generator. Dapat dilihat 

bahwa penambahan aspect ratio akan menurunkan nilai friction 

factor. Tetapi dengan menaikkan nilai e/Dh makan nilai  friction 

factor juga akan naik. 

 Putra dkk, 2018 melakukan penelitian tentang studi 

eksperimen dan numerik reduksi pressure drop pada square elbow 

90odengan pemasangan turbulator sirkular. Salah satu hasil 

eksperimen yang dapat dianalisa adalah pressure drop pada aliran 

upstream, elbow dan downstream. Penilitian ini dilakukan pada 

instalasi dengan R/Dh = 1.5 dan Dh = 125 mm. 

 

Gambar 2.18 Pressure drop total pada ducting dengan variasi 

Reynolds number 3.97 x 104 <𝑅𝑒𝐷ℎ< 13.5 x 104 dan variasi jarak 

inlet disturbance body l/𝐷ℎ = 0.1 − 0.5. [11] 

Gambar 2.18 menggambarkan perubahan besar dari 

pressure drop dengan variasi jarak inlet disturbance body. 

Pressure drop terkecil didapatkan pada jarak inlet disturbance 

body l/𝐷ℎ = 0.1 untuk semua variasi Reynolds number. Pressure 

drop terbesar didapatkan pada jarak inlet disturbance body l/𝐷ℎ = 

0.5 untuk semua variasi Reynolds number. Pemasangan inlet 

disturbance body pada jarak l/𝐷ℎ = 0.1 mengurangi pressure drop 

rata-rata sebesar 17.68%. Hal ini disebabkan adanya shear layer 

dari inlet disturbance body yang memiliki turbulent intensity 
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cukup besar sehingga dapat melawan adverse pressure gradient 

pada inner dan outlet elbow. 

Nugraha, 2017 melakukan penelitian tentang studi 

numerik aliran melalui square duct dan elbow 90o dengan variasi 

diameter inlet disturbance body. Pada penelitian ini, curvature 

ratio yang digunakan R/Dh = 1.5 dan ukuran geometri inlet 

disturbance body yang digunakan d/Dh = 0,064; 0,08 dan 0,1. 

Salah satu hasil penelitian yang dapat dianalisa adalah hubungan 

antara pressure drop dengan ukuran geometri inlet disturbance 

body dan Reynolds number 

Gambar 2.19 Pressure drop upstream square duct. Variasi 

Reynolds Number 3,97x104, 8,74x104, 13,5x104 dan variasi 

diameter IDB d/Dh = 0,064; 0,08; 0,1.[10] 
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Gambar 2.20 Pressure drop upstream elbow 90o. Variasi 

Reynolds Number 3,97x104, 8,74x104, 13,5x104 dan variasi 

diameter IDB d/Dh = 0,064; 0,08; 0,1.[10] 

 

 
Gambar 2.21 Pressure drop downstream square duct. Variasi 

Reynolds Number 3,97x104, 8,74x104, 13,5x104 dan variasi 

diameter IDB d/Dh = 0,064; 0,08; 0,1.[10] 

 

Gambar 2.19 terlihat pressure drop sisi upstream 

menunjukkan tanpa adanya IDB, pressure drop yang dihasilkan 
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lebih baik daripada dengan adanya IDB hal ini menunjukkan 

bahwa dengan adanya IDB mempengaruhi friction yang terjadi 

antara aliran dengan IDB sehingga membuat pressure drop naik 

selain itu seiring dengan bertambahnya kecepatan di sisi upstream 

membuat trendline pressure drop juga naik. Sedangkan gambar 

2.20 menunjukkan pressure drop sisi elbow terlihat dengan adanya 

IDB mempengaruhi sisi elbow sehingga membuat pressure drop 

menjadi minus berbeda halnya dengan tanpa IDB, pressure drop 

yang terjadi lebih besar, untuk pressure drop sisi downstream 

(gambar 2.21) tanpa adanya IDB ternyata tidak bagus untuk sisi 

downstream terlihat trendline tanpa IDB yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan adanya IDB selain itu dengan adanya IDB 

d/Dh = 0,1 terlihat lebih mampu untuk mereduksi pressure drop 

sisi elbow dan downstream. Dalam hal ini pressure drop yang 

sangat mempengaruhi aliran dalam ducting ialah sisi upstream 

karena pada sisi upstream dengan ditambahnya IDB sebagai 

pengganggu membuat pressure drop semakin naik.  



31 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 Metode penelitian yang digunakan, yaitu secara 

eksperimen untuk menganalisis karakteristik aliran melewati 

elbow 90ο dengan curvature ratio yang besarnya (R/Dh = 2) 

dengan pemasangan delta vane type vortex generator pada sisi 

upstream dengan variasi jarak pada inlet (s) sebesar 0,25Dh, 0,5Dh 

dan 0,75Dh dan variasi sudut serang sebesar 15o, 30o.  

 Klasifikasi Reynolds number untuk setiap pengambilan 

data dapat dibedakan sebagai berikut : 

• Pressure drop pada instalasi ducting dengan variasi Reynolds 

2,5 x 104 hingga 1 x 105 

• Coefficient of Pressure sepanjang elbow dengan variasi 

Reynolds 2,5 x 104 hingga 1 x 105 

• Velocity Profile pada outlet elbow dengan variasi Reynolds 2,5 

x 104 hingga 1 x 105 

• Turbulent intensity pada outlet elbow dengan variasi Reynolds 

2,5 x 104 hingga 1 x 105 

3.1 Skema Penelitian 

 Pada penelitian ini, instalasi square duct eksperimen 

terdiri dari beberapa bagian yaitu, inlet duct + honey comb, 

upstream duct, square elbow 90ο, downstream, inverter dan 

centrifugal fan. Pada gambar 3.1 menunjukan foto instalasi 

eksperimen secara menyeluruh. 
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Gambar 3.1 instalasi eksperimen saluran udara berpenampang 

bujur sangkar. 

3.2 Peralatan Pendukung 

 Peralatan pendukung yang digunakan dalam 

penelitian,yaitu honey comb, nozzle, square duct, vortex 

generator, centrifugal fan, dan alat ukur. 

 

3.2.1 Square Duct 

Pada studi eksperimen ini, material dari ducting yang 

digunakan adalah akrilik. Secara umum instalasi eksperimen ini 

terbagi menjadi bagian upstream (L1), elbow, dan downstream 

(L1). Ilustrasi Geometri instalasi dari ducting ini dapat dilihat pada 

gambar 3.2.  

 

 

7 Dh 
15 Dh 

U 
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Gambar 3.2 Ilustrasi instalasi Eksperimen. 

 

Pada penelitian ini digunakan model uji berupa square elbow 

yang terdapat pada gambar 3.3 dengan penambahan vortex 

generator dengan spesifikasi sebagai  berikut : 

• Elbow     : Square Elbow 90𝑜 

• Bahan    : Akrilik 

• Tebal    : 5 mm 

• 𝐿1 (panjang upstream elbow) : 875 mm 

• 𝐿2 (panjang downstream elbow) : 3125 mm 

• a (panjang sisi)   : 125 mm 

• 𝐷ℎ (diameter hidrolik)  : 125 mm 

• 𝑅𝑚/𝐷ℎ1 (curvature ratio 1) : 2 

 

        

 

 

 

 

 

Rm / Dh = 2 

s 
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Gambar 3.3 Square elbow dengan curvature ratio 𝑅𝑚/𝐷ℎ = 2. 

 

3.2.2 Vortex Generator 

Pada eksperimen ini, daerah upstream dilengkapi dengan 

vortex generator. Vortex generator yang digunakan adalah jenis 

delta vane type vortex generator. Material yang digunakan untuk 

membuat badan pengganggu ini adalah dari bahan plastik. Vortex 

generator memiliki tinggi (h) sebesar 4mm dan memiliki panjang 

(l) 8mm. Aspect ratio (ar) yang digunakan sebesar 2. Vortex 

generator dipasang paga bagian upstream dengan  variasi nilai 

s/Dh = 0,25 ; 0,5 dan 0,75 menggunakan susunan counter-rotating 

dengan jumlah (n) vortex generator yang digunakan ads 3 pasang 

dengan jarak antar vortex generator (λ) = 25mm.  

  

 

 

𝑅𝑚

𝐷ℎ

= 2 
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Gambar 3.4 Skema vortex generator. 

3.2.3 Centrifugal Fan 

 Pada penelitian ini menggunakan satu buah centrifugal 

fan yang disambungkan dengan inventer. Inverter berfungsi 

sebagai pengatur kecepatan fan dengan pengaturan frekuensinya. 

Ilustrasi dari centrifugal fan dapat dilihat pada gaambar 3.5. 

Spesifikasi dari centrifugal fan sebagai berikut: 

 

8mm 

α = 15o, 30o 

1mm 

1mm 

4mm 
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Gambar 3.5 Centrifugal Fan. 

 

• Merk  : ElexMax Three-Phase Asynchronous Motor 

• Type   : VDC/4 – 225 

• Voltage  : 220 / 380 Voltage 

• Frekuensi  : 50 Hz 

• Daya   : 0,75 kW 

• Fan Speed  : 1440 rpm 

• Air Volume  : 2550 m3/h 

• Berat  : 8,7 kg 

 

3.2.4 Honey comb, Screen dan Nozzle 

Nozzle berfungsi untuk menambah kecepatan aliran 

sebelum memasuki test suction. Didalam nozzle terdapat screen 

dan honeycomb yang berfungsi untuk menjadikan aliran mendekati 

uniform dan mengurangi turbulensi aliran ketika memasuki 

instalasi test suction. Ilustrasi honey comb dan nozzle dapat dilihat 

pada gambar 3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Honey comb dan nozzle. 
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3.2.5 Alat ukur 

 Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

 

• Stagnation pressure tube (Pitot tube) 

Pitot tube digunakan untuk mengukur tekanan 

stagnasi aliran pada setiap titik yang telah ditentukan 

dalam model uji. Pergeseran titik pengukuruan dilakukan 

secara horizontal pada setiap cross section dan pergeseran 

ini dilakukan secara manual. Pitot tube yang digunakan 

pada penelitian ini dapat dilihat pada  gambar 3.7 

 

 

Gambar 3.7 Pitot Tube. 

 

• Wall Pressure Tap 

Wall pressure tap digunakan untuk mengukur 

tekanan statis, pemasangannya di sepanjang dinding lokasi 

pengukuran.  

• Inclined manometer (manometer v) dan mistar 
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Manometer digunakan sebagai pembaca tekanan 

yang terukur melalui wall pressure tap dan pitot tube. 

Manometer yang digunakan mempunyai kemiringan 

sebesar 150 yang bertujuan untuk mempermudah 

pembacaan Δh seperti yang  terlihat pada gambar 3.8. 

 

 

Gambar 3.8 Manometer dengan kemiringan 150. 

 

• Pressure Transducer dan Transmitter 

Pressure transducer dan transmitter digunakan 

untuk mengkonversi perubahan tekanan yang terjadi di 

dalam duct menjadi bentuk voltase (v). Pressure 

transducer yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

OMEGA OM Daqpro-5300 seperti yang terdapat pada 

gambar 3.9 dengan spesifikasi Model: PX653- 01D5V // 

03D5V; Range : 1’’ WC // 3” WC; Supply : 12-36 V; 

Accuracy : per/spec; Output : 1-5 VDC; Ser. No. : 

X14500102 // X1145011. 
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Gambar 3.9 Pressure Transduscer dan transmitter. 

 

Alat-alat ukur tersebut digunakan untuk pengambilan 

data eksperimen dengan lokasi pengambilan data seperti pada 

gambar 3.10 berikut. 

 
Gambar 3.10 Lokasi pengambilan data. 

 

Keterangan: 

1. Ps (inlet) 

2. Pfs, Pdyn (4 Dh) 

3. Cp (6 Dh) 

4. Cp (inlet elbow) 

5. Cp (outer elbow) 
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6. Cp (inner elbow) 

7. CP (outlet elbow) + Velocity Profile 

8. Cp, Pdyn (outlet+ 1Dh) 

9. Ps (outlet) 

 

3.3 Analisa Dimensi Parameter-Parameter yang Dianalisa 

 Analisa dimensi diperlukan untuk mengetahui apakah 

suatu parameter berpengaruh terhadap suatu eksperimen. 

Hubungan antara parameter yang saling mempengaruhi 

ditunjukkan dalam bentuk parameter-parameter tanpa dimensi. 

Metode analisa ini dikenal dengan Buckingham Pi Theorem. 

Gambar 3.5 menjelaskan konfigurasi dari parameter-parameter 

yang mempengaruhi karakteristik aliran sepanjang downstream 

straight duct. 

 p : perbedaan tekanan statis lokal dan referensi 

(N/m2) 

 : massa jenis fluida (kg/m3) 

μ : viskositas absolut fluida (kg/(m.s)) 

Uref : kecepatan freestream di upstream straight duct 

(m/s) 

u : kecepatan local (m/s) 

Dh : diameter hidrolik saluran (mm) 

R : centerline elbow 90o radius (mm) 

g : gap cylinder disturbance dari dinding inner 

(mm) 

a : jarak titik sumbu IDB dari inlet elbow (mm) 

d : diagonal badan pengganggu (mm) 

𝐿1 : panjang upstream duct (mm) 

𝐿2 : panjang downstream duct (mm) 

x : aliran searah sumbu koordinat x 

y : aliran searah sumbu koordinat y 

z : aliran searah sumbu koordinat z 
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3.3.1 Analisa Grup Tak Berdimensi untuk Pressure Drop 

pada Square Ducting 

Pressure drop pada square ducting diduga dipengaruhi 

oleh beberapa parameter, sehingga perbedaan tekanan dapat 

dituliskan sebagai fungsi parameter-parameter tersebut. Secara 

matematik dapat dituliskan sebagai berikut : 

𝛥𝑝 = 𝑓(𝜌, 𝜇, 𝑈𝑟𝑒𝑓 , 𝐷ℎ, 𝑑, 𝑎, 𝑅, 𝑔, 𝐿1, 𝐿2) 

......................................(3.1) 

dimana 𝛥𝑃 adalah perbedaan tekanan (N/m2) 

Menggunakan Buckingham Pi-theorema dengan parameter 

𝜌, 𝑈𝑟𝑒𝑓 dan Dh diperoleh 10 grup tak dimensi yaitu : 

 

1. 
𝜋1 =

∆𝑃

𝜌𝑈𝑟𝑒𝑓
2  

: koefisien tekanan 

2. 𝜋2 =
𝜇

𝜌𝑈𝑟𝑒𝑓𝐷ℎ
 : bilangan Reynolds 

3. 
𝜋3 =

𝑑

𝐷ℎ
 

: perbandingan diameter badan 

pengganggu dengan diameter hidrolik 

4. 𝜋4 =
𝑎

𝐷ℎ
 : perbandingan jarak antara titik 

sumbu IDB dari inlet elbow dengan 

diameter hidrolik 

5. 
𝜋6 =

𝑅

𝐷ℎ
 

: perbandingan mean radius elbow 90o 

dengan diameter hidrolik 

6. 𝜋7 =
𝑔

𝐷ℎ
 : perbandingan gap badan pengganggu 

dari dinding sisi inner upstream 

dengan diameter hidrolik 

7. 
𝜋8 =

𝐿1

𝐷ℎ
 

: perbandingan panjang upstream 

dengan diameter hidrolik 

8. 𝜋9 =
𝐿2

𝐷ℎ
  : perbandingan panjang downstream 

dengan diameter hidrolik 
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9. 𝜋8 =
𝑥

𝐷ℎ
 : perbandingan arah aliran sumbu x 

dengan diameter hidrolik 

 

10. 𝜋8 =
𝑦

𝐷ℎ
 : perbandingan arah aliran sumbu y 

dengan diameter hidrolik 

 

11. 𝜋8 =
𝑧

𝐷ℎ
 : perbandingan arah aliran sumbu z 

dengan diameter hidrolik 

 

Hubungan antar grup tak berdimensi adalah sebagai berikut : 

• Π1 = f (Π2, Π3, Π4, Π5, Π6, Π7, Π8, Π9, Π10, Π11)  

………………………………………………...……..(3.2) 

• 
𝛥𝑝

𝜌𝑈𝑟𝑒𝑓
2 = 𝑓 (

𝜇

𝜌𝑈𝑟𝑒𝑓𝐷ℎ
,

𝑑

𝐷ℎ
 ,

𝑎

𝐷ℎ
,

𝑅

𝐷ℎ
,

𝑔

𝐷ℎ
,

𝐿1

𝐷ℎ
,

𝐿2

𝐷ℎ
,

𝑥

𝐷ℎ
,

𝑦

𝐷ℎ
,

𝑧

𝐷ℎ
)  

……………………………………………………….(3.3) 

Pada penelitian ini yang menjadi variabel tetap adalah  
𝑔

𝐷ℎ
,

𝐿1

𝐷ℎ
,

𝐿2

𝐷ℎ
,

𝑥

𝐷ℎ
,

𝑦

𝐷ℎ
,

𝑧

𝐷ℎ
 sehingga, 

 

𝛥𝑝

𝜌𝑈𝑟𝑒𝑓
2 = 𝑓1 (

𝜇

𝜌𝑈𝑟𝑒𝑓𝐷ℎ
,

𝑎

𝐷ℎ
,

𝑑

𝐷ℎ
,

𝑅

𝐷ℎ
) …….……..(3.4) 

 

Parameter a memiliki hubungan tangensial terhadap sudut 𝛼 

sehingga persamaannya menjadi, 
𝛥𝑝

𝜌𝑈𝑟𝑒𝑓
2 = 𝑓2 (

𝜇

𝜌𝑈𝑟𝑒𝑓𝐷ℎ
,

𝑎

𝐷ℎ
) = 𝑓2……………..……………….(3.5) 

 

dan untuk pressure drop tak berdimensi (
𝛥𝑝

𝜌𝑈𝑟𝑒𝑓
2) pada square 

ducting adalah sebagai berikut :    
𝛥𝑝

𝜌𝑈𝑟𝑒𝑓
2 =

𝑓3 (𝑅𝑒𝐷ℎ,
𝑅

𝐷ℎ
,

𝑔

𝑑
)………………………….……………..(3.6

) 
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3.3.2 Analisa Grup Tak Berdimensi untuk kecepatan pada 

Square Ducting 

Pressure drop pada square ducting diduga dipengaruhi 

oleh beberapa parameter, sehingga perbedaan tekanan dapat 

dituliskan sebagai fungsi parameter-parameter tersebut. Secara 

matematik dapat dituliskan sebagai berikut : 

𝑢 =

𝑓(𝜌, 𝜇, 𝑈𝑟𝑒𝑓 , 𝐷ℎ, 𝑑, 𝑎, 𝑅, 𝑔, 𝐿1, 𝐿2, 𝑥, 𝑦, 𝑧)..........................(3.7) 

dimana 𝛥𝑃 adalah perbedaan tekanan (N/m2) 

Menggunakan Buckingham Pi-theorema dengan parameter 

𝜌, 𝑈𝑟𝑒𝑓 dan Dh diperoleh 10 grup tak dimensi yaitu : 

 

1. 
𝜋1 =

∆𝑃

𝜌𝑈𝑟𝑒𝑓
2  

: koefisien tekanan 

2. 𝜋2 =
𝜇

𝜌𝑈𝑟𝑒𝑓𝐷ℎ
 : bilangan Reynolds 

3. 
𝜋3 =

𝑑

𝐷ℎ
 

: perbandingan diameter badan 

pengganggu dengan diameter hidrolik 

4. 𝜋4 =
𝑎

𝐷ℎ
 : perbandingan jarak antara titik sumbu 

IDB dari inlet elbow dengan diameter 

hidrolik 

5. 
𝜋6 =

𝑅

𝐷ℎ
 

: perbandingan mean radius elbow 90o 

dengan diameter hidrolik 

6. 𝜋7 =
𝑔

𝐷ℎ
 : perbandingan gap badan pengganggu 

dari dinding sisi inner upstream dengan 

diameter hidrolik 

7. 
𝜋8 =

𝐿1

𝐷ℎ
 

: perbandingan panjang upstream 

dengan diameter hidrolik 

8. 𝜋9 =
𝐿2

𝐷ℎ
  : perbandingan panjang downstream 

dengan diameter hidrolik 
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9. 𝜋8 =
𝑥

𝐷ℎ
 : perbandingan arah aliran sumbu x 

dengan diameter hidrolik 

 

10. 𝜋8 =
𝑦

𝐷ℎ
 : perbandingan arah aliran sumbu y 

dengan diameter hidrolik 

 

11. 𝜋8 =
𝑧

𝐷ℎ
 : perbandingan arah aliran sumbu z 

dengan diameter hidrolik 

Hubungan antar grup tak berdimensi adalah sebagai berikut : 

• Π1 = f (Π2, Π3, Π4, Π5, Π6, Π7, Π8)...............................(3.8) 

• 
𝑢

𝑈𝑟𝑒𝑓
=

𝑓 (
𝜇

𝜌𝑈𝑟𝑒𝑓𝐷ℎ
,

𝑑

𝐷ℎ
 ,

𝑎

𝐷ℎ
,

𝑅

𝐷ℎ
,

𝑔

𝐷ℎ
,

𝐿1

𝐷ℎ
,

𝐿2

𝐷ℎ
,

𝑥

𝐷ℎ
,

𝑦

𝐷ℎ
,

𝑧

𝐷ℎ
)……...(3.9)  

Pada penelitian ini yang menjadi variabel tetap adalah  
𝑔

𝐷ℎ
,

𝐿1

𝐷ℎ
,

𝐿2

𝐷ℎ
,

𝑥

𝐷ℎ
,

𝑦

𝐷ℎ
,

𝑧

𝐷ℎ
 sehingga, 

 
𝑢

𝑈𝑟𝑒𝑓
=

𝑓1 (
𝜇

𝜌𝑈𝑟𝑒𝑓𝐷ℎ
,

𝑎

𝐷ℎ
,

𝑑

𝐷ℎ
,

𝑅

𝐷ℎ
,

𝑥

𝐷ℎ
)……………………………….(3.10) 

 

Parameter a  memiliki hubungan tangensial terhadap sudut 𝛼 

sehingga persamaannya menjadi, 
𝛥𝑝

𝜌𝑈𝑟𝑒𝑓
2 = 𝑓2 (

𝜇

𝜌𝑈𝑟𝑒𝑓𝐷ℎ
,

𝑎

𝐷ℎ
) =

𝑓2 (
𝜇

𝜌𝑈𝑟𝑒𝑓𝐷ℎ
, 𝛼)…………………………….……………..…(3.11) 

 

dan untuk pressure drop tak berdimensi (
𝛥𝑝

𝜌𝑈𝑟𝑒𝑓
2) pada square 

ducting adalah sebagai berikut :    

 
𝛥𝑝

𝜌𝑈𝑟𝑒𝑓
2 = 𝑓3 (𝑅𝑒𝐷ℎ,

𝑅

𝐷ℎ
,

𝑔

𝑑
)………………………………..…(3.12) 
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3.4 Langkah-langkah Validasi 

Ada beberapa langkah validasi yang perlu dilakukan 

sebelum pengambilan data, yaitu: 

• Validasi tekanan dinamis 

Skema validasi tekanan dinamis  dapat dilihat pada 

gambar 3.11a dan 11.8b dibawah. Berikut langkah kerja 

validasi data tekanan dinamis : 

1. Pitot tube dipasangkan pada manometer dan 

transducer 

2. Pitot tube diletakan pada outlet elbow dan diposisikan 

pada inner wall 

3. Motor diatur dari 2m/s 

4. Data diambil dari manometer dan pressure transducer 

untuk tekanan dinamik 

5. Data manometer didapat Δh (mm) dan dari transducer 

diapatkan voltase (v) 

6. Data tersebut dibuat grafik  Δh vs voltase sehingga 

diketahui hubungan sebagai sebuah formula (regresi) 

seperti pada gambar 3.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Square duct 

Gambar 3.11a Skema 

validasi tekanan dinamis 

dengan inclined manometer. 

Gambar 3.11b Skema 

validasi tekanan dinamis 

dengan pressure transduscer. 



46 
 

 

 
Gambar 3.12 Hasil validasi tekanan dinamis pressure 

transduser 

• Validasi tekanan statis di dinding 

Skema validasi tekanan statis  dapat dilihat pada 

gambar 3.13 dibawah. Berikut langkah kerja validasi data 

tekanan dinamis : 

1. Wall pressure tap dipasangkan di titik yang ditentukan 

pada duct dan disepanjang elbow 

2. Wall pressure tap disambungkan pada manometer dan 

transducer. 

3. Motor diatur dari 2-4 m/s dengan interval 1 m/s 

4. Data diambil dari manometer dan pressure transducer 

untuk tekanan statis 

5. Data manometer didapat Δh (mm) dan dari transducer 

diapatkan voltase (v) 

6. Data tersebut dibuat grafik  Δh vs voltase sehingga 

diketahui hubungan sebagai sebuah formula (regresi) 

seperti pada gambar 3.14 

Dh = 4,1806*(voltase) - 4,4739
R² = 0,9842
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47 
 

 
 

 

Gambar 3.13 Skema validasi tekanan Statis dengan pressure 

transduscer dan manometer. 

 

 
Gambar 3.14 Skema validasi tekanan statis dengan pressure 

transduser 

dH = 3,9326*(voltase) - 4,3582
R² = 0,9976

0
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3.5 Prosedur Pengambilan data 

3.5.1 Pengambilan Data Kuantitatif 

 Parameter yang diukur pada penelitian ini meliputi tekanan 

stagnasi dan tekanan statis. Masing-masing pengukuran memiliki 

prosedur pengambilan data yang berbeda dan akan dijelaskan 

sebagai berikut : 

 

1) Prosedur pengukuran tekanan dinamis 

Proseur pengukuran tekanan dinamis adalah sebagai 

berikut : 

a) Persiapan test section 

b) Pemasangan pitot tube pada posisi yang ingin diukur 

c) Pitot tube dihubungkan dengan pressure tranduscer 

dengan menggunakan selang kapiler 

d) Posisi pitot tube diatur pada titik awal pengukuran 

inner wall. 

e) Pengaturan frekuensi motor sesuai kebutuhan 

f) Voltase dari pressure transducer pada tekanan 

stagnasi dicatat 

g) Pitot tube digeser searah horizontal mendekati sisi 

outer wall dengan interval 5 mm seperti yang 

diilustrasikan pada gambar 3.15 



49 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15 Ilustrasi pergeseran pitot tube pada outlet elbow. 

 

2) Prosedur pengukuran tekanan statis adalah sebagai sebagai 

berikut : 

a) Persiapan test section 

b) Pressure tap yang sudah terpasang di dinding 

dihubungkan ke pressure transducer dengan selang 

kapiler 

c) Pengaturan frekuensi motor sehingga kecepatan 

freestream mencapai 2-4 m/s 

d) Data voltase dari pressure transducer dicatat 

e) Selang kapiler pressure transducer dilepas dari wall 

pressure tap pertama kemudian dihubungkan dengan 

selang kapiler untuk wall pressure tap selanjutnya 

f) Ulangi langkah c). sampai f). diulangi sampai 

didapatkan data pada posisi pressure tap terakhir. 

 

3.5.2 Pengolahan Data Kuantitatif 

 Beberapa data awal yang diperlukan untuk melakukan 

proses perhitungan adalah: 

Outer 

Inner 
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• Diameter hidrolik elbow (𝐷ℎ)  : 125 mm 

• Panjang downstream straight duct : 2000 mm 

• Panjang upstream straight duct  : 875 mm 

• Sudut inclined manometer  : 15o 

• Specific Gravity red oil (𝑆𝐺𝑟𝑒𝑑𝑜𝑖𝑙) : 0.82 

• Percepatan Gravitasi (g)   : 9.81 m/s2 

• Temperatur ruangan diasumsikan dianggap konstan (T) : 

28o C 

• Massa jenis udara pada T = 25o C (ρ) : 1.182 kg/m3 

• Viskositas kinematis udara pada T =25o C  : 1.59 x 

10−5 m2/s 

 

1) Perhitungan untuk Reynolds Number 

Pada eksperimen ini Reynolds Number dapat 

ditentukan melalui persamaan 3.13 dibawah 

𝑅𝑒𝐷ℎ =
𝜌𝑢𝑑 .  𝑈𝑟𝑒𝑓 .𝐷ℎ

𝜇
=

𝑈𝑟𝑒𝑓 .  𝐷ℎ

𝜐
.................(3.13) 

dimana:  ρud : massa jenis udara pada 28°C 

(kg/m3) 

   υ : viskositas kinematis udara pada 

T = 28oC (m2/s) 

   μ : viskositas absolut udara pada T 

= 28oC 

   Uref : kecepatan freestream pada 

upstream duct (m/s) 

   Dh : diameter hidrolik ducting (m) 

ReDh : Reynolds number 

 

 Fan yang digunakan pada eksperimen ini adalah 

centrifugal fan. Untuk mendapatkan kecepatan awal (Uref) 

dilakukan pengaturan frekuensi pada inverter secara manual. 

Dengan kalibrasi validasi tekanan dinamik pada saluran 

upstream straight duct melalui inclined manometer untuk 

pengukuran nilai Δh. Nilai Δh diukur dari frekuensi 6 Hz 

sampai 16 Hz. Pengukuran kecepatan aliran masuk 
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menggunakan persamaan 3.14 dengan hasil penurunan 

rumus pada persamaan 3.15 sebagai berikut: 

           Pdinamis = ρred oil . g . Δh..............................(3.14)                           
1

2
. 𝜌𝑢𝑑 .(Uref)

2  = 𝑆𝐺𝑟𝑒𝑑 𝑜𝑖𝑙 . 𝜌𝐻2𝑂 . 𝑔. 2. ∆𝑦𝑠𝑖𝑛15° 

                           𝑈𝑟𝑒𝑓
2  =

4. 𝑆𝐺𝑟𝑒𝑑 𝑜𝑖𝑙 . 𝜌𝐻2𝑂. 𝑔. ∆𝑦𝑠𝑖𝑛15°

𝜌𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎
 

            𝑈𝑟𝑒𝑓 =

√
4.𝑆𝐺𝑟𝑒𝑑 𝑜𝑖𝑙 .𝜌𝐻2𝑂.𝑔.∆𝑦𝑠𝑖𝑛15°

𝜌𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎
…………………………(3.15) 

dimana 

: 

Pdinamis : (Pstagnasi-Pstatis) tekanan 

dinamis diukur dengan pitot 

tube (N/m2) 

 Ρkerosene : massa jenis kerosene pada 

28°C (kg/m3) 

 ρudara : massa jenis udara pada 28°C 

(kg/m3) 

 G : percepatan gravitasi (m/s2) 

 Δh : perbedaan fluida pada 

manometer (m) 

 Uref : kecepatan freestream pada 

inlet upstream (m/s) 

 SGkerosene : Specific Gravity kerosene 

pada 28°C 

 ρH2O : massa jenis air pada 28°C 

(kg/m3) 

 

2) Perhitungan Kecepatan Lokal 

 Profil kecepatan diukur pada outlet square elbow dengan 

variasi jarak peletakkan vortex generator. Perhitungan profil 

kecepatan pada outlet square elbow ditulis sesuai persamaan 

3.16 sebagai berikut: 
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𝑢 =  √
2 .(𝑝𝑜−𝑝𝑠)

𝜌𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎
...................................................(3.16) 

dimana: 

po   : tekanan stagnasi yang diukur dengan stagnation 

pressure tube 

ps   : tekanan statis sejajar dengan stagnation 

pressure tube 

pud  : massa jenis udara pada T = 28oC 

po - ps : tekanan dinamis 

3) Perhitungan Minor Loss Coefficient elbow 90° (K elbow 

90°) 

 Eksperimen  ini  menggunakan  duct  elbow 90°  

berpenampang  square dengan dipasang vortex generator pada 

variasi jarak 0,5Dh sampai 1Dh dari inlet elbow 90°.  

Pemasangan elbow 90° akan mengakibat minor loss coefficient 

elbow 90° pada saluran. Minor loss coefficient elbow 90° 

adalah nilai konstanta yang menentukan besar kecilnya head 

loss minor akibat pemasangan sebuah elbow 90° pada sebuah 

saluran udara. Pada eksperimen  ini,  minor loss coefficient 

elbow 90° didapatkan  dari  data  perbedaan tekanan dari  

pressure tap inlet elbow 90° dan outlet elbow 90°. Perbedaan 

tekanan tersebut dapat ditentukan dari persamaan 3.17 

sedangkan untuk minor losses coefficient dapat ditentukan dari 

persamaan 3.18. 

𝑃𝑜𝑢𝑡𝑙𝑒𝑡 𝑒𝑙𝑏𝑜𝑤 90° − 𝑃𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡 𝑒𝑙𝑏𝑜𝑤 90° =

𝐾𝑒𝑙𝑏𝑜𝑤 90°
�̅�2𝑥 𝜌𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎

2
………....................................…….(3.17) 

𝐾𝑒𝑙𝑏𝑜𝑤 90° =
(𝑃𝑜𝑢𝑡𝑙𝑒𝑡 𝑒𝑙𝑏𝑜𝑤 90°−𝑃𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡 𝑒𝑙𝑏𝑜𝑤 90°) 𝑥 2

�̅�2 𝑥 𝜌𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎
....…………………….(3.18) 

dimana : 𝑃𝑜𝑢𝑡𝑙𝑒𝑡 𝑒𝑙𝑏𝑜𝑤 90𝑜 : Tekanan pada outlet elbow 

90o(N/m2) 
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  𝑃𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡 𝑒𝑙𝑏𝑜𝑤 90𝑜 : Tekanan pada inlet elbow 

90o(N/m2) 

  �̅�2    : Kecepatan udara masuk pada 

upstream (m/s) 

  ρudara  : massa jenis udara pada 28°C (kg/m3) 

  K elbow 90°  : minor loss coefficient elbow 90°  

 

4) Perhitungan Pressure Drop (∆p)  

 Pressure drop adalah selisih tekanan inlet pada upstream 

straight duct  dan tekanan outlet pada downstream straight 

duct seperti pada gambar 3.16. Sisi inner dan outer mempunyai 

tekanan inlet dan outlet yang hampir sama. Perhitungan Pinlet 

dan Poutlet  dapat ditentukan dari persamaan 3.19 dengan hasil 

penurunan rumus pada persamaan 3.20 

∆𝑃 = 𝑃𝑜𝑢𝑡𝑙𝑒𝑡 −
𝑃𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡……………………………………………...(3.19) 

∆𝑃 = (𝜌𝑟𝑒𝑑 𝑜𝑖𝑙 . 𝑔. ∆ℎ𝑜𝑢𝑡𝑙𝑒𝑡) − (𝜌𝑟𝑒𝑑 𝑜𝑖𝑙.𝑔. ∆ℎ𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡) 

∆𝑃 = (𝑆𝐺𝑟𝑒 𝑜𝑖𝑙 . 𝜌𝐻2𝑂 . 𝑔. ∆ℎ𝑜𝑢𝑡𝑙𝑒𝑡) −

(𝑆𝐺𝑟𝑒𝑑 𝑜𝑖𝑙 . 𝜌𝐻2𝑂 . 𝑔. ∆ℎ𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡)………….(3.20) 

  

 Dimana : ∆𝑃  : Presure drop (N/m2) 

   Poutlet  : Tekanan outlet pada upstream 

straight duct (N/m2) 
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     Pinlet  : Tekanan inlet pada upstream 

straight duct (N/m2) 

Gambar 3.16 Lokasi perhitungan untuk pressure drop. 

 

5) Perhitungan Cofficient of Pressure (Cp) 

Pada eksperimen ini, perhitungan pressure coefficient 

dilakukan pada elbow 90° untuk mengetahui pressure drop 

pada elbow 90°, perhitungan Cp dilakukan pada sisi inner dan 

outer pada elbow 90° melalui persamaan 3.21 dan 3.22 

𝐶𝑝 =
∆𝑝

1

2
𝜌𝑉2

      (3.21) 

𝐶𝑝 =
𝑃𝑐− 𝑃∞ 

1

2
𝜌𝑉2

      (3.22) 

dimana ;  𝐶𝑝  : Pressure Coefficient 

  PC  : Tekanan lokal (N/m2) 

  P∞ : Tekanan freestream (N/m2) 

  ρ  : Massa jenis udara (kg/m3) 

3 4 

2 

1 

Keterangan : 

Titik 1 = inlet 

upstream 

Titik 2 = inlet elbow 

90° 

Titik 3 = outlet elbow 

7

15
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  V  : Kecepatan udara (m/s)  

6) Perhitungan Turbulent Intensity (I) 

Pada eksperimen ini, perhitungan tubulent intensity 

dilakukan pada elbow 90° untuk mengetahui [erubahan nilai 

turbulent intensity pada elbow 90°, perhitungan Cp dilakukan 

pada sisi inner dan outer pada elbow 90° melalui persamaan 

3.23 

 

𝐼 =
√𝑢2̅̅ ̅̅

𝑈
      (3.23) 

dimana ;  𝐼   : turbulent intensity 

  √𝑢2̅̅ ̅ : kecepatan rms fluktuatif pada daerah setelah 

elbow 90°, (m/s) 

  𝑈   : kecepatan rata-rata (m/s) 

3.6 Urutan langkah penelitian 

 Pada tabel 3.1 dijelaskan urutan langkah pengambilan 

data yang akan dilakukan. Urutan langkah pengambilan data 

adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 3.1 Urutan Langkah Pengambilan data 

No Pressure Drop Profil Kecepatan Turbulent 

intensity 

1. Peralatan 

disiapkan sesuai 

dengan instalasi 

penelitian 

Peralatan disiapkan 

sesuai dengan 

instalasi penelitian 

Peralatan 

disiapkan sesuai 

dengan instalasi 

penelitian 

2. Vortex generator 

dipasang pada 

jarak 0.5Dh dari 

inlet elbow pada 

inner wall elbow 

90o 

Vortex generator 

dipasang pada 

jarak 0.5Dh dari 

inlet elbow pada 

inner wall elbow 

90o 

Vortex 

generator 

dipasang pada 

jarak 0.5Dh 

dari inlet elbow 
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pada inner wall 

elbow 90o 

3. Motor fan 

dinyalakan 

Motor fan 

dinyalakan 

Motor fan 

dinyalakan 

4. Reynolds number 

inlet dari 2.5 x 

104 hingga 1 x 

105 

Reynolds number 

inlet dari 2.5 x 104 

hingga 1 x 105 

Reynolds 

number inlet 

dari 2.5 x 104 

hingga 1 x 105 

5. Pressure Drop 

dihitung dari 

pengukuran 

tekanan statis 

wall pressure tap 

pada posisi 

Pinlet dan 

Poutlet 

.Profil kecepatan 

dihitung dari 

tekanan dinamis 

dengan pitot tube 

pada outlet elbow 

terdapat 25 titik 

pengambilan data 

Turbulent 

intensity 

dihitung pada 

sisi outlet 

elbow pada 

inner wall 

elbow 90o dari 

sisi inner 

hingga outer 

wall 

6. Data diolah 

hingga 

didapatkan 

grafik pressure 

drop vs ReDh 

Data diolah hingga 

didapatkan grafik 

profil kecepatan 

pada setiap section 

Data diolah 

hingga 

didapatkan 

grafik turbulent 

intensity pada 

setiap section 

7. Langkah 2 

sampai 6 

diulangi 

dengan variasi 

sudut serang dan 

jarak vortex 

generator 

Langkah 2 sampai 

6 diulangi 

dengan variasi 

sudut serang dan 

jarak vortex 

generator 

Langkah 2 

sampai 6 

diulangi 

dengan variasi 

sudut serang 

dan jarak vortex 

generator 

 

Hasil yang akan didapatkan dari penelitian ini adalah 

hubungan antara hubungan antara pressure drop pada upstream, 

elbow dan downstream dengan pemasangan vortex generator dan 
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Reynolds number Δ𝑃/𝛥𝑃𝑜 = f (Re, s, α), hubungan antara 

coefficient of pressure (Cp) sepanjang elbow dengan pemasangan 

vortex generator dan Reynolds number Cp = f (α, Re, s), hubungan 

antara normalized velocity profile dengan pemasangan vortex 

generator dan Reynolds number u/U = f (Re, s, α), dan hubungan 

antara turbulent intensity (I) sepanjang elbow dengan pemasangan 

vortex generator dan Reynolds number I = f (α, Re, s) 

 

3.7 Jadwal Eksperimen 

 Pada tabel 3.2 dijelaskan urutan urutan jadwal eksperimen. 

Urutan jadwal eksperimen adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Jadwal eksperimen 

 
 

3.8 Hasil yang Akan Didapatkan 

1. Grafik perbandingan nilai pressure drop pada section 

upstream tanpa dan dengan penambahan vortex generator 

terhadap fungsi nilai Reynolds. 

2. Grafik perbandingan nilai pressure drop pada section 

downstream tanpa dan dengan penambahan vortex 

generator terhadap fungsi nilai Reynolds. 

3. Grafik perbandingan nilai pressure drop pada inlet elbow 

90ο tanpa dan dengan penambahan vortex generator 

terhadap fungsi nilai Reynolds. 
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4. Grafik perbandingan nilai pressure drop total tanpa dan 

dengan penambahan vortex generator terhadap fungsi nilai 

Reynolds. 

5. Gambar velocity profile pada section downstrem tanpa dan 

dengan penambahan vortex generator terhadap fungsi nilai 

Reynolds. 

6. Grafik nilai coeffisient of pressure pada elbow 90ο tanpa 

dan dengan penambahan vortex generator terhadap fungsi 

nilai Reynolds. 

7. Grafik nilai turbulent intensity pada outlet elbow 

90ο tanpa dan dengan penambahan vortex generator 

terhadap fungsi bilangan Reynolds. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam bab ini akan disampaikan analisa dan pembahasan 

pengaruh karakteristik aliran antara badan pengganggu dan rasio 

kelengkungan elbow (R/Dh = 2) square duct dengan variasi 

penambahan vane type vortex generator pada jarak 0.25Dh, 0.5Dh, 

dan 0.75Dh sebelum elbow. Analisa dan pembahasan ini meliputi 

data pressure drop pada bagian upstream, elbow dan downstream, 

coefficient of pressure sepanjang elbow pada sisi inner dan outer 

wall dan velocity profile pada outlet elbow. 

4.1 Pressure Drop tanpa Vortex Generator dan Variasi 

Vane Type Vortex Generator  Fungsi Reynolds Number 

Pressure drop pada eksperimen ini diukur pada empat titik 

pengambilan data yaitu sisi upstream, inlet elbow, outlet elbow dan 

downstream menggunakan static wall pressure tap dengan 

Reynolds Number sebesar 15760 hingga 55160. Pressure drop ini 

terjadi karena adanya interaksi gaya gesek fluida terhadap dinding 

saluran (friction loss) dan terpisahnya aliran dari konturbodi saat 

melewati elbow 90° (separation loss). Adanya vortex genertor 

dapat merubah nilai pressure drop seperti yang ditunjukan pada 

gambar 4.1.  
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Gambar 4.1 Perbandingan pressure drop antara dengan 

vortex generator dan tanpa vortex generator (dP/dPo) dengan 

variasi jarak terhadap inlet elbow dan kemiringan vortex 

generator (15o dan 30o) pada (a) upstream, (b) elbow, (c) 

downstream dan (d) total 

 

Gambar 4.1 merupakan grafik hubungan antara 

perbandingan pressure drop dan Reynolds number untuk vortex 
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genrator yang berbeda. Pemasangan vane type vortex generator 

dapat mempengaruhu nilai pressure drop walaupun tidak 

signifikan pada bagian upstream dan downstream dari duct, 

sedangkan pada elbow, pressure drop yang dihasilkan cenderung 

meningkat bersa dengan naiknya nilai reynolds. Hal ini terjadi 

karena penambahan vane type vortex generator memberikan efek 

separation yang dapat mempengaruhi energi aliran. Tetapi 

perubahan energi tersebut terliahat tidak terlalu berpengaruh 

terhadap perubahan nilai pressure drop. Diaman terlihan dari 

grafik dP/dP0 total yang tidak mengalami perubahan signifikan. 

 

4.2 Coefficient of Pressure Variasi vortex generator  Fungsi 

Reynolds Number 

Pada sub bab ini akan dibahas tentang fenomena aliran 

didalam elbow 90º yang disajikan dalam grafik pressure coefficient 

elbow 90º. Pressure Coefficient adalah istilah yang digunakan 

untuk menentukan koefisien tekanan dari satu titik ke titik lain 

dalam saluran.  Pressure coefficient didapatkan dari data perbedaan 

pressure tap freestream dan  inner wall  yang terdapat pada 

sepanjang inner wall elbow 90º pada eksperimen ini terdapat 23 

titik pressure tap inner dan outer wall dari 1Dh sebelum inlet 

elbow hingga 1Dh sesudah outlet elbow dengan jarak pemasangan 

antar pressure tap setiap kenaikan 5º. Distribusi pressure 

coefficient yang didapat dalam eksperimen ini dapat dilihat pada 

gambar 4.2 
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Gambar 4.2 Pengaruh Cp terhadap Re yang berbeda pada 

sepanjang elbow tanpa dan dengan vortex generator dengan sudut 

15o pada kecepatan (a) 2m/s, (b) 4m/s, dan (c) 6m/s. Dan sudut 

30o pada kecepatan (d) 2m/s, (e) 4m/s, dan (f) 6m/s. 
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Pada gambar 4.2 ditampilkan distribusi Pressure 

Coefficient (Cp) sepanjang sisi inner (grafik bagian bawah) dan 

outer (grafik bagian atas) elbow 90° terhadap titik sepanjang sisi 

tersebut tiap 5°. Dapat dilihat bahwa distribusi Cp pada sisi inner 

maupun outer terjadi perubahan nilai sepanjang penampang 

melintang baik itu elbow 90° tanpa maupun dengan penambahan 

vortex generator. Gambar 4.2 menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan tekanan antara sisi outer dan inner sepanjang elbow. 

Pada bagian outer wall, saat memasuki elbow tekanan mengalami 

peningkatan hingga sudut 25𝑜 lalu cenerung konstan hingga 

mengalami penurunan pada sudut 80𝑜 Pada bagian inner wall, saat 

memasuki elbow tekanan mengalami penurunan hingga sudut 20𝑜  

lalu cenerung konstan hingga mengalami peningkatan pada sudut 

75𝑜  Cp Perbedaan tekanan ini memicu terjadinya secondary flow 

yang terjadi disepanjang elbow, dimana terdapat aliran dari sisi 

outer wall menuju inner wall karena aliran akan mengalir dari 

tekanan tinggi ke tekanan rendah. Pada curvature ratio. 

Peningkatan perbedaan tekanan juga dipengaruhi oleh Reynolds 

number. Semakin besar nilai dari Reynolds number, maka 

perbedaan tekanan antara outer dan inner wall juga semakin 

semakin besar. Peningkatan Cp pada outer wall disebabkan oleh 

efek dari gaya sentrifugal saat aliran melalui elbow, dimana aliran 

akan terdorong dari bagian inner wall menuju outer wall. 

 Penambahan vortex generator dapat mengurangi 

kecepatan di sisi inner wall. Perbandingan ∆p dapat ditunjukkan 

dengan besar Cp pada setiap sudut kelengkungan elbow 90°. 

Fenomena aliran yang terjadi pada elbow 90° dapat dilihat 

berdasarkan gambar 4.2. Ketika aliran melewati sebuah elbow 90°  

maka aliran tersebut akan mengalami fenomena seperti ketika 

aliran melewati sebuah diffuser dan nozzle. Aliran yang melewati 

sisi inner mengalami  fenomena seperti melalui nozzle pada sudut 

0° sampai 45°, dimana pada sudut tersebut terjadi penurunan nilai 

Cp yang menandakan terjadinya penurunan tekanan dan kenaikan 

kecepatan aliran. Sebaliknya, ketika aliran melewati sudut 50° 

sampai 90° seolah-olah aliran melewati sebuah diffuser yang 
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ditandai dengan kenaikan nilai Cp yang menandakan kenaikan 

tekanan dan penurunan kecepatan. Pada sisi outer mulai sudut 0° 

hingga 45° terjadi kenaikan nilai Cp yang berarti tekanan juga 

meningkat dan kecepatan aliran menurun seolah-olah memasuki 

sebuah diffuser, sebaliknuya mulai sudut 50° sampai 90° terjadi 

penurunan nilai Cp yang juga menandakan penurunan tekanan dan 

kenaikan kecepatan seperti pada sebuah nozzle. Fenomena aliran 

seperti dijelaskan diatas terjadi pada semua variasi baik tanpa 

maupun dengan penambahan vortex generator. Selain itu distribusi 

Cp pada bagian outer wall memiliki bentuk yang mirip untuk 

semua variasi, sehingga dapat dikatakan bahwa penambahan 

vortex generator sebagian besar hanya berpengaruh pada bagian 

inner wall. Fenomena lain yang terjadi pada sisi inner adalah 

adanya reatachement, yaitu terjadinya tumbukan dari shear layer 

yang diakibatkan oleh penambahan vortex generator dimana shear 

layer tersebut dapat meningkatkan momentum untuk melawan 

advers pressure pada sisi inner wall. 

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

tekanan antara sisi outer dan inner sepanjang elbow. Pada bagian 

outer wall, penambahan vortex generator kurang memberikan 

pengaruh, dimana dapat dilihat dari bentuk kurva yang relatif tidak 

ada perubahan di semua keadaan. Hal yang berbeda terjadi pada 

bagian inner wall, penambahan vortex generator memberikan 

perubahan dimana kecepatan pada bagian inner wall yang terlihat 

dari mengecilnya nilai Cp yang dihasilkan saat penambhan vortex 

generator dibandingkan tanpa adanya vortex generator terutama 

pada kecepatan rendah (2m/s dan 4m/s). Hal tersebut seperti 

terlihat pada gamabr 4.2(b), diaman grafik Cp aliran tanpa vortex 

generator bernilai lebihkecil dari grafik Cp aliran dengan vortex 

generator. 

 Pada inner elbow menunjukan perbedaan nilai Cp yang 

terjadi walaupun tidak signifikan dan juga setiap bilangan 

Reynolds. Sehingga dapat dikatakan penambahan vortex generator 

akan berpengaruh terhadap fenomena aliran pada sisi inner elbow. 

Pada variasi penambahan vortex generator terjadi pengurangan 



68 
 

 

nilai Cp yang terjadi pada kecepatan 2m/s dan 4m/s. Sedangkan 

pada kecepatan 6m/s tidak terlihat perubahan yang terjadi yang 

bisa diakibatkan oeleh kecepatan aliran yang terlalu besar 

sehinggan penambahan energi sudah tidah berpengaruh. 

4.3 Profil Kecepatan Horizontal pada Outlet Elbow dengan 

Variasi vortex generator 

Profil kecepatan ditampilkan dalam bentuk kecepatan tak 

berdimensi (u/U), dimana u adalah kecepatan lokal pada titik outlet 

elbow yang didapatkan dari hasil perhitungan data yang didapat 

dari pengukuran menggunakan pitot tube dan U  merupakan 

kecepatan rata – rata masuk pada saluran upstream yang telah 

ditentukan, dengan kecepatan 2m/s, 4m/s, dan 6m/s. Berikut ini 

merupakan perbandingan profil kecepatan spade outlet elbow yang 

diukur secara horizontal. 
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Gambar 4.3 Profil kecepatan pada outlet  elbow 90o tanpa dan 

dengan vortex generator dengan sudut 15o dan 30o pada 

kecepatan (a) 2m/s, (b) 4m/s, dan (c) 6m/s.  
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Pada gambar 4.3 secara umum menggambarkan bentuk 

profil kecepatan pada bidang horizontal disepanjang downstream 

duct dengan fungsi Re, dimana distribusi profil kecepatan mulai 

terlihat beragam setelah melewati elbow 90o, dimana terjadi 

perbedaan signifikan antara kecepatan sisi inner dan outer. Saat 

aliran telah melewati elbow 90o, sisi inner tergambarkan lebih 

lambat atau terjadi deficit aliran, hal ini terjadi karena pada sisi 

inner elbow mulai mengalami separasi aliran. Perbedaan tekanan 

karena kelengkungan radius elbow 90o juga mempengaruhi nilai 

kecepatan aliran. Pada sisi outer memiliki tekanan yang lebih besar 

sehingga menyebabkan aliran tangensial yang mengarah ke inner 

wall. Penambahan vortex generator dapat menunda separasi aliran 

karena momentum aliran lebih kuat melawan adveres pressure. 

Hal ini terlihan dari semua profil keceepatan yang menggunakan 

vortex generator menunjukkan nilai yang lebih besar pada Y/Dh = 

0,3 – 0,5. diaman hal tersebut menunjukkan adanya pengurangan 

nilai perbedaan tekanan pada bagian inner dan outer wall. 

Penambahan vortex generator pada masing – masing variasi 

ini dirasa masih kurang optimal untuk memperbaiki blockage area 

disisi outer elbow karena penambahan energi akibat penambahan 

vortex generator belum begitu kuat melawan adverse pressure 

pada sisi inner elbow, tetapi sudah cukup baik untuk mengurangi 

separasi aliran yang terjadi akibat bentuk elbow walaupun 

perubahannya tidak signifikan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan Hasil Penelitian 

Dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab analisa dan 

pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Adanya vane type vortex generator tidak dapat 

mempengaruhi nilai prassure drop  secara signifikan. Hal 

ini bisa terjadi karena efek turbulensi yg dihasilakn terlalu 

kecil. 

2. Grafik Cp menunjukan fenomena aliran ketika memasuki 

elbow, dimana pada variasi tanpa menggunakan vortex 

generator terjadi percepatan aliran pada saat memasuki 

sisi inner wall elbow, dan mengalami perlambatan saat 

memasuki sisi inner end wall elbow. Untuk masing – 

masing variasi vortex generator, terjadi perubahan nilai Cp 

pada daerah inner wall.  

3. Profil kecepatan sisi horizontal pada downstream variasi 

tanpa vortex generator menunjukan adanya deficit aliran 

pada centerline sampai mendekati inner wall elbow, pada 

variasi dengan menggunakan vortex generator  defisit 

yang terjadi dapat dikurangi denagan nilai yang tidak 

terlalu signifikan. 

 

5.2 Saran 

Saran yang diperlukan untuk pengembangan penelitian 

selanjutnya sebagai berikut: 

1. Penggunaan bentuk dari vane type generator yang 

digunakan dinilai tidak maksimal untuk mendapatkan 

hasil yang dinginkan. Sehingga untuk kedepannya bisa 

digunakan konfigurasi dan bentuk vane type vortex 

generator  atau tipe  vortex generator lain yang dapat 

menghasilakan efek turbulens lebih besar. 

2. Untuk mendapatkan keakuratan data kuantitatif dan 

kualitatif  yang baik dan akurat pada saat pengambilan 
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data diperlukan peralatan yang berkualitas baik dan 

akurat. Sehingga pembaruan dan perawatan peralatan 

harus dilakukan. 

3. Kondisi ruangan yang stabil harus dikontrol agar data 

yang diperoleh baik. 
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