
i 

 

 

 

TUGAS AKHIR TF-141581 

Halaman Judul 

ANALISIS    KARAKTERISTIK  ALIRAN  
PADA  AREA   TIP CLEARANCE DAN BLADE 
CASCADE  SERTA PENGARUHNYA TERHADAP 
PERFORMA KOMPRESSOR AKSIAL 
 
 
FATMAWATI MALA 
NRP. 02311440000092 
  
 
 
Dosen Pembimbing 
Gunawan Nugroho, S.T,M.T,Ph.D 
 
 
 
DEPARTEMEN TEKNIK FISIKA  
Fakultas Teknologi Industri 
Institut Teknologi Sepuluh Nopember 
Surabaya 
2018 



 
  

ii 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

“Halaman ini memang dikosongkan” 

 

 

 

 

 

  



iii 

 

   

 

FINAL PROJECT - TF 141581 

 

 ANALYSIS OF FLOW CHARACTERISTICS  
ON TIP CLEARANCE AREA AND CASCADE 
BLADE AND THE  EFFECT ON AXIAL 
COMPRESSOR PERFORMANCE 
 
FATMAWATI MALA 
NRP. 02311440000092 
 

 

Supervisor : 
Gunawan Nugroho, S.T, M.T, Ph.D 
 

 

ENGINEERING PHYSICS DEPARTMENT 
Faculty of Industrial Technology 
Institute of Technology Sepuluh Nopember 
Surabaya 
2018 

 



 
  

iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Halaman ini memang dikosongkan” 

 

 

 

 

  



v 

 
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME 



 
  

vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Halaman ini memang dikosongkan” 

  



vii 

 
 



 
  

viii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Halaman ini memang dikosongkan” 

  



ix 

 

 



 
  

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Halaman ini memang dikosongkan” 

  



xi 

 

ANALISIS    KARAKTERISTIK  ALIRAN PADA  AREA   

TIP CLEARANCE  DAN BLADE CASCADE  SERTA 

PENGARUHNYA TERHADAP PERFORMA 

KOMPRESSOR AKSIAL 

 

Nama Mahasiswa : Fatmawati Mala 

NRP    : 02311440000092 

Departemen   : Teknik Fisika FTI-ITS 

Dosen Pembimbing  : Gunawan Nugroho, S.T,.M.T.,Ph.D 

 

Abstrak  

 Pada tugas akhir ini dilakukan analisis aliran 3D pada area 

tip clearance  dan blade cascade. Tip clearance  merupakan salah 

satu  penyebab loss yang dapat mengganggu performa  kompresor 

aksial. Simulasi pada tugas akhir ini  dilakukan dengan 

menggunakan dua blade twist dengan panjang chord  80 mm, 

span 100 mm dan variasi tip clearance sebesar 1mm, 2mm dan 4 

mm. Karakteristik aliran  yang terjadi berdasarkan hasil simulasi 

meliputi fenomena aliran vortex dan aliran terseparasi. Pada area 

near hub dengan  sudut stagger 15
o
 terbentuk aliran terseparasi 

dari leading edge yang  menyebabkan  tekanan   di sekitar sisi 

cekung blade menjadi kecil,  yaitu  500 Pa (tekanan relatif). Pada 

area mid span dengan sudut stagger 42
 o

 terbentuk aliran vortex 

yang luas, menyebabkan area low pressure pada sisi cekung 

semakin luas. Pada area near tip dengan sudut stagger 61
 o

  

terbentuk  aliran terseparasi dari titik nodal, aliran ini juga 

menyebabkan terbentuknya area bertekanan rendah yang luas 

pada sisi cekung. Peningkatan nilai tip clearance berdampak pada  

intensitas aliran vortex yang semakin besar. Pada tip clearance 4 

mm  daerah dengan vorticity 0.5 meliputi area yang luas di 

belakang trailing edge.  Aliran   vortex dapat  menyebabkan  

terjadinya blockage effect . Oleh karena itu, pemberian tip 

clearance lebih besar dari 3% span tidak direkomendasikan.  

Kata Kunci: tip clearance , blade cascade , vortex, separasi 

aliran. 



 
  

xii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Halaman ini memang dikosongkan” 

  



xiii 

 

ANALYSIS OF FLOW CHARACTERISTICS ON 
TIP CLEARANCE AREA AND CASCADE BLADE 
AND THE EFFECT ON AXIAL COMPRESSOR 

PERFORMANCE 

 

Student’s Name  : Fatmawati Mala 

NRP    : 02311440000092 

Major of Departmen : Teknik Fisika FTI-ITS 

Supervisor    : Gunawan Nugroho, S.T,M.T,Ph.D 

 

 

Abstract 

 This  final project analyzes  3D flow that occurs  on tip 

clearance and blade cascade area. Tip clearance is the cause of 

disturbance  on an  axial flow compressor. In this final project, 

simulation was performed using two rotary blade with dimention 

; 80 mm  chord length and 100 mm span length. The  variation of  

tip  clearance is ; 1mm, 2mm and 4 mm. Simulation result 

indicate that characteristics  of the  flow is vortex and separation. 

In the near hub   with a staggered angle of 15
o
, the streams furred 

from the leading edge   cause a low pressure  region on the 

concave side area, the pressure is 500 Pa (relative pressure). In 

the mid span   with a staggered angle 42
o 

formed a vortex flow 

that very broad, lead the low  pressure  in this area become wider 

. In the near tip  with a staggered angle 61
o
 formed a steady 

stream from nodal point  on the concave side of the blade, this 

stream also lead  the low  pressure in this area. In 4 mm tip 

clearance, vortex region  extends to the rear trailing edge. Vortex 

flow can makes  blockage effect.   Therefore, tip clearance which 

is over than 3%  span  is not recommended. 

 

Keyword :  tip clearance , blade cascade , vortex, separation   

flow 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

Fluid Machinery merupakan  device yang mengkonversi 

energi  pada suatu fluida menjadi bentuk energi mekanik ataupun 

sebaliknya. Salah satu jenis mesin fluida yang banyak digunakan 

adalah kompresor. Mesin tersebut  bekerja dengan prinsip 

merubah tekanan fluida  menjadi lebih tinggi. Berdasarkan cara 

meningkatkan tekanan, terdapat  dua jenis kompresor yaitu 

positive displacement dan dynamic compressor. Pada positive 

displacement, kenaikan tekanan terjadi akibat perubahan volume 

ruang kerja (pemampatan)  sedangkan pada dynamic compressor 

perbedaan  tekanan terjadi akibat  adanya perubahan kecepatan 

yang disebabkan  interaksi antara fluida dan blade kompresor. 

Contoh jenis dynamic compressor adalah kompresor aksial yang 

salah satunya digunakan pada mesin  pesawat terbang.  

Kompresor Aksial merupakan salah satu bagian terpenting 

pada mesin turbin gas [1]. Pemampatan udara pada kompresor 

jenis ini dihasilkan dari efek dinamik antara sudu (blade)  dengan 

fluida kerja dimana  alirannya diarahkan sejajar dengan poros [2]. 

Umumnya kompresor ini tesusun dari beberapa stage yang 

berfungsi  meningkatkan pressure ratio. Satu stage  kompresor 

aksial terdiri dari pasangan stator dan rotor [3]. 

Hingga  dekade terakhir  ini,  studi mengenai  aliran pada 

kompresor aksial masih  menjadi topik penelitian yang menarik 

untuk dibahas. Hal tersebut disebabkan kompleksitas aliran yang 

terjadi akibat interaksi antara lapisan batas  blade  dengan lapisan 

batas hub (dudukan sudu)  atau lapisan batas casing (hub-chasing 

boundary layer) [4]. Selain itu,  blade pada kompresor aksial 

tersusun cascade. Cascade merupakan grup airfoil yang sejajar 

satu sama lain dan jaraknya cukup dekat sehingga aliran fluida  di 

sekitar masing-masing airfoil dipengaruhi oleh airfoil yang berada 

didekatnya. 

 Agar  Kompresor aksial menghasilkan  performa yang baik 

dibutuhkan kestabilan saat beroperasi. Perpindahan relatif blade 
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rotor terhadap  stator menyebabkan aliran  udara pada komponen 

ini menjadi tidak stabil [2]. Selain itu, gangguan lain yang 

menyebabkan ketidakstabilan aliran utama pada kompressor jenis 

ini  antara lain; jarak atau lebar celah antara ujung sudu  terhadap 

casing (tip clearance), aksial gap stator-rotor dan rotating hub 

[5] .  

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Syed 

Noman Danish pada tahun 2016 [2], didapat kesimpulan  bahwa 

penurunan tekanan dapat mencapai 23% pada saat terjadi  

kenaikan tip clearance sebesar 1% hingga 6 % dari panjang 

chord. Pada saat nilai clearance  sebesar 0,8% hingga 3,4 % dari 

span, kenaikan nilai tip clearance  disertai dengan penurunan 

efisiensi [2]. Oleh karena itu, pada saat maintenance kompessor 

aksial (Salah satunya pada mesin pesawat) selalu dilakukan 

pengaturan  kembali nilai tip clearance pada saat mesin di-

overhaul.  

Interaksi antara blade dan casing (tip clearance) serta antar  

blade cascade  pada kompresor aksial merupakan aliran 3D yang 

rumit. Eksperimen dan studi numerik diperlukan agar dapat 

memprediksi peluang terjadinya  ketidakstabilan aliran pada 

kompressor aksial.  Eksperimen terkait aliran 3D pada 

kompressor aksial sulit untuk dilakukan dan memerlukan biaya 

yang mahal sehingga simulasi menjadi salah satu solusi. Pada 

tugas akhir ini dilakukan analisis dan simulasi aliran 3D pada area 

tip clearance  dan blade cascade untuk mengetahui  pengaruhnya 

terhadap karakteristik dari fluida yang melalui. Pada simulasi ini 

penulis menggunakan jenis twisted blade  dikarenakan 

ketertarikan untuk mempelajari karateristik aliran fluida pada 

kompresor aksial yang digunakan pada mesin pesawat tebang. 

Dimana umumnya mesin pesawat menggunakan jenis blade 

tersebut.   

 

 1.2 Permasalahan 

Dari latar belakang di atas, permasalahan yang diangkat 

dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 
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a. Bagaimana karakteristik  aliran yang terjadi  pada area  

tip clearance dan blade cascade kompressor aksial?  

b. Bagaimana pengaruh  aliran yang terjadi  pada area tip 

clearance dan blade cascade terhadap kemungkinan 

terjadi loss aliran pada kompresor aksial? 

c. Bagaimana pengaruh kenaikan nilai tip clearance 

terhadap distribusi aliran yang dihasilkan?  

 

1.3  Tujuan  

Adapun tujuan  tugas akhir ini  berdasarkan permasalahan di 

atas adalah sebagai berikut : 

a. Mengetahui karakteristik aliran yang terjadi pada area tip 

clearance dan blade cascade kompressor aksial. 

b. Mengetahui pengaruh pengaruh  aliran yang terjadi  pada 

area tip clearance dan blade cascade terhadap 

kemungkinan terjadinya loss aliran pada kompesor aksial 

c. Mengetahui pengaruh kenaikan nilai tip clearance 

terhadap distribusi aliran yang dihasilkan.  

 

1.4  Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam tugas akhir ini antara lain sebagai 

berikut : 

a. Tugas akhir yang dikerjakan  menggunakan simulasi 

berbasis komputasi  dinamika fluida. 

b. Penelitian difokuskan pada karakteristik aliran yang 

terjadi di area tip clearance dan aliran antara blade 

cascade. 

c. Pada bahasan analisa aliran cascade, simulasi  hanya 

diwakili  dua blade rotor tanpa mengikutsertakan stator. 

d. Geometri blade rotor  (twisted)  yang digunakan 

memiliki panjang  chord  8  cm dan span 10 cm.  

e. Karakteristik aliran yang dianalisa meliputi vektor dan 

kontur kecepatan, distribusi tekanan, persebaran vortex 

dan streamline. 
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f. Pada simulasi, persamaan energi tidak diaktifkan karena 

yang dibahas berfokus pada aliran fluida. Entalpi dan 

entropi tidak dibahas dalam analisis penelitian ini.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1  Kompresor  

Kompresor adalah mesin fluida yang berfungsi 

memampatkan aliran atau gas yang masuk melalui section 

bertekanan rendah, keluar melalui discharge yang bertekanan 

tinggi. Dalam keseharian, pemanfaatan udara bertekanan 

diantaranya untuk pengisi ban mobil atau  membersihkan bagian 

mesin yang biasanya dilakukan di bengkel-bengkel. Pada skala 

industri, kompresor banyak digunakan untuk mesin pneumatik 

ataupun menjadi satu kesatuan dengan mesin turbin gas, mesin 

pendingin dan lainnya [6]. 

Kompresor memiliki prinsip kerja yang sama  dengan 

pompa,  kedua mesin tersebut menggunakan energi dari luar 

kemudian diubah menjadi energi fluida. Secara umum 

berdasarkan prinsip kerjanya  kompresor dibedakan dalam empat 

kategori yaitu kompresor sentrifugal, aksial, rotary dan 

reciprocating [7].  Pada tugas akhir ini jenis kompresor yang akan 

dibahas adalah kompresor aksial. 

 

2.2  Kompressor Aksial  

Kompresor aksial merupakan salah satu tipe kompresor yang 

tergolong dalam rotodynamic compressor. Pemampatan udara 

pada kompresor jenis ini dihasilkan dari efek dinamik antara sudu 

(blade)  dengan fluida kerja dimana  aliran fluida diarahkan 

sejajar dengan porosnya. Sebuah kompresor aksial tersusun dari 

barisan blade yang bergerak disebut rotor  dan blade   yang tidak 

bergerak disebut stator, susunan  stator yang pertama pada  

kompresor ini disebut IGV (Inlet Guide Vanes). Satu stage pada 

kompresor aksial terdiri dari  pasangan rotor dan stator [3]. 

 Dengan penggunaan daya (rate of shaft work)  yang sama, 

kompresor aksial menghasilkan head yang lebih kecil 

dibandingkan kompresor sentrifugal, tapi memiliki kapasitas 

aliran (volumetric flow rate) yang lebih besar. Dengan demikian 

rasio tekanan untuk satu single stage lebih kecil pula 
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dibandingkan dengan kompresor sentrifugal.  Umumnya untuk 

menghasilkan nilai rasio tekanan yang besar, kompresor aksial 

disusun secara multistage. Satu stage pada kompresor aksial 

terdiri dari rotor dan stator. Perbedaan lain dari kompresor aksial 

dibandingkan dengan kompresor sentrifugal adalah proses 

kenaikan tahap keduanya. Pada kompresor aksial proses kenaikan 

tekanan tahap kedua terjadi pada stator sedangkan pada 

kompresor sentrifugal terjadi pada rumah siput (volute chamber).  

 

 
 

Gambar 2. 1 Kompresor Aksial 

Kompresor aksial merupakan salah satu bagian utama pada 

mesin turbin gas dan mesin pesawat terbang. Peningkatan 

efisiensi pada komponen ini diperlukan untuk mengurangi emisi 

COX dan NOX yang dihasilkan oleh  proses pembakaran pada 

mesin turbin gas. Efisiensi pada sebuah mesin fluida terkait 

dengan karakteristik aliran fluida yang melaluinya. Pada 

kompresor bertingkat terdapat beberapa sumber penyebab 

terjadinya kerugian aliran. Kerugian tersebut dibagi menjadi dua 

kategori yaitu 2D dan 3D [8]. 

Kerugian aliran yang disebabkan aliran 2D antara lain blade 

boundary layers, trailing edge mixing, shock waves dan aliran 

terseparasi. Aliran terseparasi dapat menjadi penyebab terjadinya 

peristiwa surge atau pembalikan arah aliran.Kerugian   Shock 

wave biasanya terjadi pada kompresor bertingkat dengan aliran 
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inlet supersonik, yaitu apabila kecepatan udara yang masuk diatas 

kecepatan suara [8].   

Kerugian aliran yang disebabkan aliran 3D antara lain 

endwall boundary layers  flow, tip leakage flow, corners 

vorticicel. Kerugian aliran yang disebabkan oleh endwall 

boundary layers berkaitan dengan interaksi aliran yang terjadi 

pada ujung sudu kompresor dengan casing dan hub. Pada saat 

beroperasi cukup sulit untuk mencegah terjadinya kerugian aliran 

tersebut, hal ini disebabkan interaksi aliran yang terjadi cukup 

kuat. Aliran 3D ini pada umumnya dideskripsikan sebagai 

secondary flow [8]. 

 

2.3  Airfoil  

Airfoil adalah suatu bidang seperti plat tipis yang didesain 

khusus sehingga memiliki reaksi tertentu apabila bereaksi dengan 

suatu fluida. Airfoil merupakan bentuk potongan melintang dari 

suatu blade, atau dengan kata lain merupakan blade dalam bentuk 

dua dimensi [6]. 

 

 

Gambar 2. 2 Bagian Airfoil 

Dari gambar 2.2, bagian-bagian dari airfoil dapat dijelaskan 

lebih rinci sebagai berikut :  

a. Leading edge, merupakan bagian permukaan paling 

depan dari airfoil. 

b. Trailing edge, merupakan bagian permukaan paling 

belakang dari airfoil. 
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c. Chamber line, merupakan garis pertengahan yang 

membagi antara permukaan bagian atas dan permukaan 

bagian bawah dari airfoil. 

d. Chord line, merupakan garis lurus yang 

menghubungkan leading edge dan trailing edge. 

Chord, merupakan perpanjangan dari chord line mulai 

dari leading edge hingga trailing edge. Dengan kata 

lain, chord adalah karakteristik dimensi  longitudinal dari 

suatu airfoil. 

e. Maximum chamber, merupakan jarak antara mean 

chamber line dengan chord line. Maximum chamber 

membantu mendefinisikan bentuk dari mean chamber 

line. 

f. Maximum thickness, merupakan ketebalan maksimum 

dari suatu airfoil, dan menunjukkan prosentase dari 

chord.  

g. Angle of attack, merupakan besarnya sudut yang dibentuk 

antara arah datangnya aliran dan chord line. 

 

2.4  Cascade Geometry Nomenclatur  

 
Gambar 2. 3 Blade Cascade 
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Pada kompresor aksial blade tersusun cascade. Cascade 

merupakan grup airfoil yang sejajar satu sama lain dan jaraknya 

cukup dekat sehingga aliran fluida  di sekitar masing-masing 

airfoil dipengaruhi oleh airfoil yang berada didekatnya. Pada 

keadaan yang sempurna, aliran akan mengalir  sepanjang  

chamber line  menuju bagian  trailing edge dari sudu kompresor.  

Tapi kondisi tersebut tidak dapat terjadi secara sempurna dan 

terdapat penyimpangan yang besarnya dinotasikan dengan 𝛿. 
Berikut merupakan penjelasan untuk gambar 2.3   

a. Stagger angle (λ ), sudut yang dibentuk antara chord line 

dan sumbu aksial, bernilai positif untuk kompresor. 

b. Angle of Attack , sesuai penjelasan pada sub-bab airfoil, 

namun pada gambar diatas dilambangkan sebagai 𝜃1. 

c. Blade inlet angle (𝛼1′) merupakan sudut yag dibuat dari 

penjumlahan stagger angle dan angle off attack (Dalam 

kondisi lain nilainya dapat berubah). 

d. Blade outlet angle merupakan selisih antara stager angle 

dan 𝜃2. 

e. Incidence angle  'i'  adalah sudut yang dibentuk oleh  

aliran input  
 
dengan chamber 

 
line. 

f. Sudut masukan udara (𝛼1), memenuhi persamaan  

berikut:  

 

𝛼1 = 𝜆 +  𝜃1 +  i    (2.1)   

 

g. Sudut keluaran udara (𝛼2) memenuhi persamaan berikut:  

 

 𝛼2 =  𝜆 −  𝜃2 + 𝛿    (2.2) 

 

h. Defleksi aliran, (deflection of flow/ ε) besarnya sesuai 

persamaan berikut:  

 

 ε =  ε = α1 − α2    (2.3) 

 ε = (θ1 + θ2) + i − δ    (2.4) 
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2.5  Mekanisme Kerugian Aliran  

Tujuan utama dari tugas akhir ini adalah untuk mengetahui 

terkait  kerugian aliran yang terjadi pada  kompresor aksial. 

Kerugian aliran tersebut berdampak pula terhadap efisiensi pada 

kompresor. Penyebab utama kerugian aliran pada turbomachine 

antara lain adalah sebagai berikut [9]:  

a. Viscouse friction pada daerah lapisan batas atau 

terjadinya gaya geser pada permukaan. Selain itu proses 

pencampuran dan kebocoran juga berpengaruh. 

b. Perpindahan panas akibat perbedaan temperatur antara 

aliran utama  dan aliran dari gas pendingin. Namun pada 

tugas akhir ini yang akan dibahas terkait dengan sifat 

mekanik dari fluida sehingga tidak menyinggung terkait 

thermodinamika pada kompresor aksial.  

Lapisan batas (Boundary Layers)  adalah daerah dimana 

aliran mengalami hambatan karena adanya pengaruh  tegangan 

geser yang besar pada permukaan benda. Daerah dengan 

viskositas yang besar menyebabkan timbulnya kerugian aliran 

pada turbomachine. Sumbangsih terbesar pada kerugian aliran 

terjadi pada daerah lapisan batas dimana gradien dari kecepatan 

sangat curam [9].   

Daerah dengan nilai  gradien kecepatan yang curam seperti 

wakes, vortices, separated shear layers dan jet leakage menjadi 

penyebab produksi nilai entropi dalam jumlah yang besar. Hal 

tersebut disebabkan oleh besarnya tingkat geser  dan nilai  

viscositas turbulen. Wake yang bercampur pada suatu aliran yang 

dipercepat  dapat menyebabkan penurunan nilai entropi jika 

dibandingkan  wake yang bercampur dengan  aliran yang 

menyebar. Dalam turbomachine, wake yang terbentuk oleh 

sebuah blade jarang bercampur sebelum mendekati blade 

selanjutnya [9]. 

 

2.6  Secondary Flows 

Aliran sekunder dapat didefinisikan sebagai aliran yang 

berpusar dan  bukan merupakan aliran yang  utama.  Aliran 

sekunder disebabkan oleh momentum fluida  yang rendah, terjadi 
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pada aliran yang melaui saluran yang lengkung seperti halnya 

pada sebuah blade [10] .  Fluida dengan momentum yang rendah 

dipengaruhi oleh gaya viskos pada lapisan batas, pergeseran 

aliran dan mixing process.  

Aliran yang diakibatkan oleh lengkungan blade kompresor  

mengakibatkan streamwise vorticity pada daerah keluarannya. 

Aliran sekunder memiliki  pengaruh yang penting pada aliran 

yang terjadi pada komponen mesin gas turbin. Selain itu aliran ini 

juga dipengaruhi oleh lapisan batas dimana aliran tersebut terjadi. 

 

 
 

Gambar 2. 4  Aliran Sekunder pada Turbomachine 

Aliran dengan momentum rendah dekat wall (antara blade-

hub atau blade-chasing) dapat membentuk aliran sekunder. Pada 

gambar 2.4 menunjukkan terjadinya hubwall passage vortex yang 

terjadi pada area sisi cekung dekat hub, akibat aliran tersebut 

membuat area di dekat permukaan cekung  menjadi vakum, 

karena fluida bergerak ke arah sisi tengah ruang antar blade 

cascade. Pada area dekat dinding chasing, celah antara ujung 

blade dan chasing dapat menyebabkan terbentuknya tip leakage 

vortex. Pada kompresor aksial aliran sekunder yang terbentuk 
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pada area dekat wall dapat menjadi penyebab loss aliran. Aliran 

berpusar dapat mengganggu pergerakan fluida  menuju arah 

aksial.  

2.7 Separasi Aliran Tiga Dimensi 

Streamline pada suatu aliran yang melalui bodies atau benda 

dua dimensi akan terseparasi dari boundary. Legendre 

mengatakan bahwa bahwa separasi aliran diperoleh akibat 

bertemunya streamline dengan dinding tertentu sehingga separasi 

aliran muncul dari titik singular [11]. 

Titik singular memenuhi fungsi karakteristik tertentu yang 

dapat menentukan distribusi dan garis skin  friction pada aliran 

tersebut. Titik singular diklasifikasikan menjadi dua yaitu titik 

node dan titik sadel. Titik node  adalah titik yang dilewati oleh 

garis skin friction dalam jumlah yang tak terbatas. Titik sadel 

adalah titik yang hanya terdiri dari dua aliran utama yang melalui 

titik singular, baik yang menuju ataupun yang keluar dari titik 

tersebut [11].  

 

 
 

Gambar 2. 5 Titik Node dan Sadel yang berdekatan 

 
Titik node terbagi menjadi dua yaitu titik nodal dan foci. 

Pada titik nodal semua garis skin friction diarahkan keluar 

ataupun masuk dari segala arah. Sedangkan pada titik foci garis 

skin friction berputar spiral disekitar node. Titik foci umumnya 
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dapat terjadi karena pengaruh rotasi permukaan benda terhadap 

aliran fluida yang melalui [11].  

 

               
(a)              (b) 

      Gambar 2. 6 (a) Titik Nodal (b) Titik Foci 

2.8  Boundary Layer Flow Interaction 

Lapisan batas (Boundary Layers)  adalah daerah dimana 

aliran mengalami hambatan karena adanya pengaruh  tegangan 

geser yang besar pada permukaan benda. Boundary Layer Flow 

Interaction  tejadi akibat adanya difusi momentum antara fluida 

dan lapisan batas. Interaksi tersebut dapat disebabkan oleh 

pergerakan fluida  pada lapisan batas yang diam ataupun 

sebaliknya  pergerakan lapisan batas yang melalui fluida dalam 

keadaan diam [12]. 

Pada laminar  boundary layers kecepatan fluida akan 

mengalami kenaikan yang linier apabila jarak dari lapisan batas 

meningkat. Semakin dekat jarak dengan lapisan batas, pengaruh 

wall stress terhadap pergerakan fluida lebih dominan.  Pengaruh 

wall stress akan mengalami penurunan apabila besarnya nilai 

reynold number semakin besar. Dimana nilai reynold number 

besar dimiliki fluida dengan nilai viscositas yang kecil.  

 Daerah dengan viskositas yang besar menyebabkan 

timbulnya kerugian aliran pada turbomachine. Sumbangsih 

terbesar pada kerugian aliran terjadi pada daerah lapisan batas 

dimana gradien dari kecepatan sangat curam.  Berikut merupakan 
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persamaan untuk mengetahui nilai koefesien disipasi pada suatu 

aliran [9] :  

 

C𝑑 =
𝑇�̇�𝑎

𝜌𝑣3
     (2.5)  

Dimana; 

C𝑑 = Koefesien disipasi 

T   = Suhu (K) 

�̇�𝑎 =  Laju entropi/surface area (j/s.m
2
) 

v   = Kecepatan pada area tepi lapisan batas (m/s) 

Besarnya nilai koefisien disipasi bergantung pada keadaan 

lapisan batas, ketebalan lapisan batas dan bilangan reynold 

number. Berdasarkan persamaan 2.5 maka dapat disimpulkan 

apabila kecepatan fluida semakin besar maka  koefesien disipasi  

semakin kecil sehingga tingkat kehilangan energinya berkurang.  

2.9  Vortex Blade Interaction 

Gambaran umum dari vortex adalah sebuah struktur aliran 

yang berputar terhadap suatu sumbu. Karakterisrik aliran vortex 

pada suatu kontrol dan pemisah aliran umumnya disebut sebagai 

aliran terkonsentrasi. Dalam membentuk pemahaman berkaitan 

dengan aliran vortex dibutuhkan pemahaman terkait aliran vortex 

core  pada suatu real fluid  dan fluida ideal (Fluida tanpa 

viskositas), aliran vortex yang terjadi pada dua jenis fluida ini 

memiliki perbedaan yang signifikan [13]. 

Pada real fluid,  vortex core di definisikan sebagai suatu area 

disekitar  aliran dimana gaya vortex yang terjadi sangat dominan. 

Perilaku ini terjadi karena kekuatan viscous pada fluida nilainya 

tidak dapat diabaikan.  Nilai reynold number pada aliran yang 

terjadi merupakan perbandingan antara  inertial forces dan viscous  

forces dari fluida. Nilai reynold number yang kecil 

mengindikasikan nilai viscous forces yang relatif besar. Nilai  

reynold number yang kecil inilah yang kemudian membentuk 

force vortex  pada suatu aliran. force vortex disebut pula dengan  

rotational vortex. 
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Pada aliran force vortex kecepatan angular  (U𝜃) pada sekitar 

sumbu nilainya tetap sedangkan kecepatan tangensial 

(Ω) meningkat secara linier apabila nilai nilai jari-jari  (r) semakin 

besar. Berikut merupakan persamaan yang menunjukkan 

hubungan antara kecepatan angular dan kecepatan aksial  

 

U𝜃 =  Ω 𝑟     (2.6) 

    

 
Gambar 2. 7 Ilustrasi Forced Vortex  

Jika nilai Reynold Number pada suatu aliran besar akibat 

nilai dari viskositas yang kecil (viskositas diabaikan) maka akan 

terbentuk aliran free vortex.  Kondisi seperti ini terjadi pada aliran 

fluida ideal.  Pada aliran free vortex   nilai momentum angular 

tetap pada kondisi steady state. Berikut merupakan persamaan    

Kedua Newton untuk aliran free vortex    

 

𝜌𝐴𝑈𝜃 2𝜋𝑟 = 𝑘     (2.7) 

  
𝑘

𝜌𝐴
=  ᴦ      (2.8) 

 

Sehingga persamaan  diatas dapat disederhanakan menjadi:  
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2𝜋𝑟𝑈𝜃 =  ᴦ     (2.9) 

 

Nilai ᴦ  konstan untuk free vortex, ᴦ disebut dengan 

circulation value . Dari persamaan 8 diperoleh persamaan 

kecepatan angular sebagai berikut: 

 

𝑈𝜃 =
ᴦ

2𝜋𝑟
      (2.10) 

 

 
Gambar 2. 8 Ilustrasi Free Vortex 

 Perbedaan kecepatan antara tepi dalam dan luar pada 

elemen fluida menyebabkan putaran menjadi terlepas dari pusat 

pusaran ini yang menyebabkan aliran free vortex disebut pula 

dengan irrotational vortex. 

 

2.10  Komputasi Dinamika Fluida  

Komputasi Dinamika Fluida atau Computational Fluid 

Dynamics (CFD) adalah bidang ilmu yang mempelajari cara 

memprediksi pola aliran, perpindahan panas, reaksi kimia dan 

fenomena lainnya dengan menyelesaikan persamaan matematika. 
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Pada umumnya proses perhitungan untuk aliran fluida 

menggunakan persamaan energi, momentum dan kontinuitas.  

Pada dasarnya CFD mengganti persamaan-persamaan 

diferential parsial dari kontinuitas, momentum dan energi dengan 

persamaan-persamaan aljabar. Persamaan yang asalnya kontinum 

( memiliki sel yang tak terhingga) dirubah menjadi model diskrit 

(jumlah sel terhingga).  Pada CFD proses pada umumnya dibagi 

menjadi tiga jenis (pada software Fluent) yaitu preprocessing, 

processing dan post prcessing. Berikut merupakan penjelasan dari 

masing-masing proses [6]: 

a. Prepocessing 

Tahap ini merupakan tahapan paling awal dari proses CFD. 

Pada tahapan ini dilakukan beberapa proses meliputi 

pemodelan geometri dari benda kerja, pembuatan grid 

(mesh). Semakin baik kualitas dari mesh  maka akan 

semakin tinggi pula tingkat konvergensinya.  

b. Processing  

Pada tahapan ini akan dilakukan penentuan kondisi batas 

dan pemilihan metdoe inisialisasi. Dalam penentuan 

kondisi batas akan dimasukkan nilai parameter-parameter 

yang dibutuhkan. Adapun parameter yang termasuk dalam 

kondisi batas adalah velocity inlet, mass flow inlet, pressure 

inlet, pressure outlet, wall, periodic, cell zone fluid, kondisi 

batas internal, dan lain-lain menyesuaikan dengan simulasi 

yang diinginkan.  

c. Post processing 

Merupakan tahapan akhir dari proses CFD. Pada tahapan 

ini akan ditampilkan hasil proses perhitungan dari kondisi 

batas dan metode solver yang digunakan. Post processing 

dapat memberikan tampilan grafik yang menunjukkan 

mesh, kontur, vektor dan pathline.  

 Berikut merupakan persamaan yang umum dipakai pada 

perangkat lunak CFD: 

a. Persamaan Kontinuitas  

Persamaan kontinuitas menjelaskan  tentang hukum 

kekekalan massa fluida sepanjang aliran. Agar massa 
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alirannya konstan, maka apabila fluida mengalir pada luas 

penampang yang berbeda nilai kecepatan pada masing-

masing  luas penampang yang dilalui akan berbeda pula.  

 
𝛿𝜌

𝛿𝑡
+ ∇ ⋅ (𝜌𝜗) = 0               (2.11) 

 

b. Persamaan Momentum  

Hukum kekekalan momentum menjelaskan kekekalan 

momentum dari suatu fluida sepanjang alirannya dan dapat 

berubah menjadi bentuk lain yaitu gaya dan sebaliknya. 

Persamaan kekekalan momentum untuk fluida dikenal 

dengan persamaan Navier-Stokes, persamaaan ini  

merupakan hukum Newton yang diaplikasikan pada aliran 

dari suatu fluida. Pada gerak fluida terdapat tiga gaya yang 

mempengaruhi yaitu gaya akibat perbedaan tekanan, gaya 

akibat gravitasi dan gaya akibat gesekan fluida. Berikut 

merupakan persamaan momentum pada sumbu x  

 

             𝜌 (
𝛿𝑣𝑥

𝛿𝑡
+ 𝑣𝑥

𝛿𝑣𝑥

𝛿𝑥
+ 𝑣𝑦

𝛿𝑣𝑥

𝛿𝑦
+ 𝑣𝑧

𝛿𝑣𝑥

𝛿𝑧
) = −

𝛿𝑃

𝛿𝑥
+ 𝜌𝑔𝑥 +

𝜇 (
𝛿2𝑣𝑥

𝛿𝑥2 +
𝛿2𝑣𝑥

𝛿𝑦2 +
𝛿2𝑣𝑥

𝛿𝑧2 )                      (2.12)                         (12) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1   Diagram Alur  Penelitian  

 Penelitian tugas akhir ini terdiri dari beberapa  tahapan yang   

terangkum pada diagram alir berikut: 

 

 
Gambar 3. 1 Diagram Alur Penelitian 
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3.2  Tahapan  Penelitian 

Berikut merupakan penjelasan dari tiap tahapan dalam 

penelitian tugas akhir ini . 

A. Perumusan Masalah  

Pada saat mesin pesawat di-overhaul, selalu dilakukan 

pengaturan ulang nilai tip clearance sesuai nilai limit yang telah  

ditentukan pada  manual book. Peningkatan nilai tip clearance 

dapat berpengaruh pada penurunan pressure ratio dan berdampak 

terhadap performa dari kompresor aksial. Kompresor aksial 

tersusun dari blade cascade sehingga aliran udara yang melalui 

tiap blade dipengaruhi oleh blade yang berada di dekatnya. 

Berdasarkan alasan tersebut, penulis menyusun rumusan masalah 

yang bertujuan untuk mengetahui karakteristik aliran pada area tip 

clearance dan blade cascade serta pengaruhnya terhadap 

performa kompresor aksial. Pengaruh  yang dimaksud 

dihubungkan dengan pola aliran yang terjadi.  

B. Studi Literatur  

Studi literatur bertujuan untuk membangun pemahaman awal 

serta pengumpulan data penunjang topik tugas akhir. Adapun 

teori dasar berkaitan dengan permasalahan yang  dibahas antara 

lain prinsip kerja kompresor aksial, aliran sekunder, aliran 

terseparasi, aliran vortex, interaksi antar blade cascade, 

mekanisme kerugian aliran, aliran pada boundary layer, 

komputasi dinamika fluida dan software ANSYS Fluent 18.1 

C. Penentuan Geometri Blade  

Pada tugas akhir ini, geometri blade mengacu pada  data  

NASA Rotor 67. Data yang diambil adalah section  yang 

memiliki stagger angle 15
 o

, 42
 o

 dan 61
o
.   Pemilihan geometri 

tersebut  dikarenakan ketertarikan  penulis untuk  mempelajari  

aplikasi penggunaan kompresor aksial  dalam bidang aeroneutika, 

khususnya mesin pesawat terbang.  Pada umumnya blade 

kompresor yang digunakan berbentuk twist, menyerupai desain  

jenis rotor tersebut.  

D. Simulasi dan Pengambilan Data 

Proses simulasi  menggunakan software ANSYS FLUENT 

18.1 dengan tiga variasi tip clearance 1 mm, 2mm dan 4mm. Dari 
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ketiga variasi tersebut  diambil data berupa kontur kecepatan, 

kontur tekanan, streamline , vektor kecepatan dan distribusi area 

vortex untuk nilai vorticity sebesar 0,5. Daerah pegambilan data 

dilakukan pada area near hub, mid span dan near tip.  

E. Analisa Data  

Analisa data dilakukan dengan menghubungkan nilai 

distribusi dan vektor kecepatan  dengan dasar teori penunjang dan 

paper referensi. Selain itu, dilakukan pula analisa pengaruh 

perubahan nilai tip clearance terhadap karakteristik aliran yang 

dihasilkan.  

 

3.3 Tahapan Simulasi  

Adapun tahapan dalam pengerjaan simulasi adalah sebagai 

berikut : 

A.  Pengumpulan Data Geometri Blade 

Pengumpulan data meliputi geometri  blade dan masukan 

yang dibutuhkan dalam melakukan simulasi. Sumber 

pengumpulan data adalah penelitian-penelitian sebelumnya. 

Adapun blade yang disimulasikan berbentuk twist. Data model 

yang digunakan terdapat pada tabel 3.1 

 

Tabel 3. 1 Data Model Blade 

 Model Simulasi  Keterangan 

Stagger angle near hub 15
o
 

Stagger angle mid span 42
 o
 

Stagger angle near tip 61
 o
 

Material Titanium 

Chord 80 mm 

Span 100 mm 

Jarak antar blade  68 mm 

Kecepatan inlet  30 m/s 

 

B. Proses Simulasi 

Simulasi yang dilakukan berbasis Computational Fluid 

Dinamic (CFD). Simulasi ini terdiri dari tiga tahap utama yaitu 
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pre-processing, processing, dan post processing. Berikut 

penjelasan dari masing-masing tahap:  

a. Pre-Processing 

Tahap ini meliputi pembuatan geometri dan meshing. Berikut 

merupakan   penjelasan dari masing-masing tahap : 

1. Pembuatan Geometri  

Dalam penelitian tugas akhir ini penulis menggunakan   

blade twist sebagai objek simulasi. Blade tersebut didesain 

dengan  menggunakan tiga  airfoil berbeda  yaitu near hub, mid 

span dan near tip. Berdasarkan  gambar 3.2  terlihat bahwa  pada  

blade twist nilai stagger angle pada posisi near hub ke arah near 

tip mengalami kenaikan. Besar sudut selalu berubah  sepanjang  

span.  Bentuk blade tersebut bertujuan untuk mendapatkan  gaya 

lift yang  lebih besar sehingga memungkinkan rotor berputar 

dengan kecepatan angular yang tinggi. Penggunaan blade seperti 

ini banyak diaplikasikan pada aircraft engine yang didesain 

dengan kecepatan putar yang tinggi.  

 

 
 

 Gambar 3. 2 Desain Geometri  Blade dan Hub 

 

Koordinat masing-masing airfoil  mengacu pada NASA 

Rotor 67 dimana data  yang diambil hanya koordinat X dan Y. 

Koordinat Z menyesuaikan posisi airfoil, near hub memiliki  nilai 

sumbu Z=0,  mid span memiliki nilai sumbu Z=5 sedangkan 

untuk near tip nilai sumbu Z adalah 10. Koordinat sumbu Z 
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tersebut menyesuaikan panjang span yaitu 10 cm. Panjang  span, 

chord dan jarak antar blade tidak sepenuhnya menyerupai NASA 

Rotor 67, hal ini disebabkan NASA Rotor 67 memiliki panjang 

span, chord, dan jarak antar blade  yang berbeda-beda pada setiap 

stage. Nasa Rotor 67 disusun dari banyak section airfoil 

sedangkan blade yang disimulasikan hanya mengambil tiga 

section saja. 

  

 

   Gambar 3. 3 Lokasi  Tip Clerance 

 
 Gambar 3.3  menunjukkan lebar celah antara tip dan casing 

(tip clearance). Desain boundary menggunakan gabungan antara 

silinder dan box, hal ini  bertujuan untuk memperoleh permukaan 

casing yang lengkung sehingga dapat menyerupai bentuk casing 

kompresor aksial.  Variasi nilai tip clearance diperoleh dengan 

mengubah  jari-jari silinder. Alasan variasi tip clearance 

dirancang dengan pengubahan diameter casing adalah agar tidak 

mengubah luas sapuan blade pada tiap variasi. Luas sapuan blade 

berkaitan dengan besarnya gaya yang diberikan terhadap fluida. 

Oleh karena itu, dalam percobaan ini tidak dilakukan variasi 

terhadap panjang span blade.    

 

Tip 

Cearance  
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                  Gambar 3. 4 Tampilan 3D Geometri 

 
 Gambar 3.4 menunjukkan desain geometri utuh dari objek 

yang disimulasikan. Desain dudukan (hub) dirancang dengan 

menggunakan dua silinder berbeda jari-jari kemudian dipotong 

menggunakan menu boolean.  

2. Meshing 

Langkah selanjutnya setelah desain geometri adalah 

meshing. Tujuan dari tahap ini untuk membagi geometri menjadi 

bagian-bagian kecil yang biasanya disebut control volume. Selain 

membagi geometri menjadi bagian kecil, pada proses meshing 

juga dilakukan penamaan pada tiap boundary. Penamaan ini 

bertujuan untuk mempermudah saat melakukan setup. Penamaan 

boundary meliputi input, output, blade, hub dan casing. Berikut 

merupakan data meshing tiap variasi clearance :    

 

Tabel 3. 2 Parameter Meshing 

Parameter 
Variasi Tip Clearnce  (mm) 

1 2 4 

Max (Skewness) 0,798 0,798 0,799 

Node 195265 196251 196251 

Elemen 794841 800580 808978 
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Berikut merupakan lokasi penamaan dari tiap boudary  

 

         
(a)          (b)  

 

           Gambar 3. 5 (a) Lokasi Inlet dan (b) Lokasi Outlet 

 
Gambar 3.5 menunjukkan bahwa arah masukan udara  searah 

sumbu aksial tanpa diarahkan oleh stator blade. Pada 

pengoperasian sebenarnya, aliran yang menuju rotor pertama 

diarahkan oleh stator blade yang disebut IGV (Inlet Guide 

Vanes). 

b. Processing 

Tahap ini meliputi pengaturan solver model,  material, 

boundary condition serta initialize condition. Berikut penjelasan 

dari masing-masing tahap yang ada pada tahap processing  

1. Solver Model 

Solver model yang digunakan adalah pressure based dengan 

pengkondisian aliran steady. Pemodelan dilakukan dengan 

menggunakan k-epsilon model. Pada simulasi ini persamaan 

energi tidak diaktifkan karena penulis lebih berfokus pada 

tekanan dan kecepatan fluida, dengan kata lain penulis tidak 

menganalisa perubahan entropi maupun entalphi.  

2.  Material  

Material yang digunakan pada simulasi ini adalah fluida 

udara dengan massa jenis 1,225 kg/m3 dan viskositas sebesar 

1,789x 10-5 kg/m-s. Untuk  blade sendiri menggunakan material 
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titanium dengan massa jenis 4,850 kg/m3. Pemilihan material ini 

didasarkan pada blade kompresor pada  aircraft engine yang  

umumnya menggunakan material Titanium.  

3. Boundary Condition 

Pada tahap ini, semua parameter nilai untuk setiap boundary 

condition dimasukkan. Adapun parameter berkaitan dengan 

pendefinisian kondisi dari tiap-tiap boundary. Berikut tabel dalam 

mendefinisikan setiap boundary: 

 

Tabel 3. 3 Boundary Condition 

 Boundary Tipe 

Inlet  Velocity Inlet 

Outlet Outflow 

Blade-Hub Wall 

Casing  Wall  

Box Outflow 

 

4. Initialize Condition 

Tahap ini merupakan  proses awal untuk menentukan nilai  

awal setiap parameter sebelum dilakukam proses iterasi. Metode 

yang dipilih oleh penulis adalah standard intialization. Dengan 

input sebagai parameter referensi.  

5. Iterasi 

Pada tahap ini bertujuan untuk menentukan iterasi agar 

mendapatkan hasil simulasi yang konvergen. Iterasi yang 

dibutuhkan dari setiap variasi berbeda antara 3000-4000 iterasi.  

c. Post Processing 

Dari data hasil simulasi diperoleh kontur tekanan, kontur 

kecepatan, vektor kecepata dan distribusi vortex. Masing-masing 

data diambil dari area near tip, near hub dan mid span. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

4.2 Validasi Data  

  Aliran tiga dimensi yang tejadi pada blade twist lebih rumit 

jika dibandingkan dengan blade non-twist. Pada blade twist nilai 

stagger angle dari arah near hub ke arah near  tip mengalami 

perubahan sehingga aliran yang terjadi sangat kompleks. Pola 

aliran yang terjadi tidak dapat dibandingkan dengan blade non 

twist yang memiliki nilai stagger angle konstan sepanjang span.  

Dengan alasan tersebut  analisa  dilakukan dengan 

membandingkan kontur tekanan dan kecepatan  hasil simulasi 

terhadap teori yang berkaitan.  Alasan ini disebabkan keterbatasan 

referensi yang membahas karakteristik aliran kompresor aksial 

dengan objek blade twist. Selain itu, penelitian ini berfokus pada 

aliran yang terjadi pada cascade rotor tanpa menyertakan stator 

maupun IGV (Inlet Guide Vane). Analisa akan dikaitkan dengan 

perubahan stagger angle pada area near hub, mid span dan near 

tip.  

 

Gambar 4. 1 Ilustrasi IGV pada Kompresor Aksial 

Pada kompresor aksial, besarnya nilai sudut relatif 

masukan maupun keluaran udara bergantung pada sudut IGV. 

Gambar 4.1 merupakan ilustrasi dari peran IGV pada sebuah 

kompresor aksial.  IGV digunakan untuk mengatur besarnya 
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sudut serang (angle of attack). Besarnya inlet flow angle (∝1) 

bergantung pada besarnya stagger angle dan sudut serang. 

Dimana pada penelitian ini besarnya sudut stagger sama dengan 

besarnya angle of attack, hal ini disebabkan udara datang dari 

arah aksial tanpa dibelokkan oleh  IGV.  Pada pembahasan 

analisis terhadap kontur aliran, akan banyak membahas pengaruh 

sudut masukan untuk menjelaskan pola aliran yang terjadi. Hal ini 

disebabkan keterbatasan referensi untuk melakukan validasi pola 

aliran pada pengujian blade twist.  

 

4.2  Profil Aliran 

Pada simulasi tugas akhir ini yang dijadikan parameter utama 

sebagai bahan analisa adalah kontur tekanan, kontur dan vektor 

kecepatan serta streamline.  Kontur tekanan menggunakan 

tekanan relatif sehingga  besarnya relatif terhadap tekanan 

atmosfer. Tekanan input yang digunakan sebesar 101.000 Pascal. 

Daerah yang akan dianalisa  adalah daerah near hub , near tip, 

dan mid span. Ketiga daerah ini mewakili area dekat wall serta 

daerah yang cukup jauh pengaruhnya terhadap wall.   

A. Profil Aliran pada  Near Hub 

Berikut merupakan kontur aliran pada area  near hub (2 % 

dari panjang span) dengan nilai  tip clearance 1 mm. 

 

 
Gambar 4. 2 Kontur Tekanan Near Hub 
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Kontur tekanan pada daerah near hub  terlihat pada gambar 

4.2. Sudut stagger pada area ini sebesar 15
o
. Sesuai penjelasan 

sebelumnya, pada penelitian ini nilai stagger angle sama dengan 

besarnya angle of attack, hal ini disebabkan arah datangnya udara 

tidak diarahkan menggunakan IGV maupun desain boundary.  

Analisa terhadap kontur tekanan dihubungkan dengan kontur 

kecepatan pada  gambar 4.3. Selain itu, analisis juga akan 

dihubungkan dengan   vektor kecepatan  pada gambar 4.4.   

 

 

Gambar 4. 3 Kontur Kecepatan  Near Hub 

 
  Pada gambar 4.3 Terlihat bahwa pada leading edge terbentuk 

titik stagnasi dimana nilai  kecepatan adalah nol. Pada titik 

tersebut tekanan mencapai nilai maksimum dan ditunjukkan pada 

gambar 4.2, nilai tekanan tertinggi terjadi pada leading edge 

berkisar antara 3.300-3.700 Pascal (Relative terhadap tekanan 

atmosfer) . Pada daerah antar  blade cascade (pada gambar kontur 

tampak sebagai airfoil cascade) menunjukkan terjadinya 

kenaikan kecepatan yang diwakili dengan terbentuknya warna 

kuning yaitu sekitar 66 m/s.  Kenaikan kecepatan ini dipengaruhi 
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oleh kecepatan angular dari blade  yang menambah energi kinetik 

pada fluida. Fenomena tersebut selaras dengan prinsip  kerja 

rotor. Berlawanan dengan kecepatan, pada daerah antar blade 

menunjukkan nilai tekanan yang lebih kecil dibandingkan tekanan 

pada area lainnya yaitu dalam rentang 500-900 Pascal (Relative 

terhadap tekanan atmosfer). Sesuai dengan hubungan antara 

kecepatan dan tekanan yaitu berbanding terbalik (Hukum 

bernauli).   

 Karakteristik aliran yang unik terjadi pada area sisi cekung  

blade kedua dimana terdapat ketidakselarasan antara kontur 

kecepatan dan tekanan. Pada area tersebut nilai kecepatan kecil 

diikuti dengan nilai tekanan yang kecil (ditunjukkan dengan 

warna biru tua). Fenomena ini dapat dijelaskan melalui gambar 

4.4. dan 4.5.  

 
 Gambar 4. 4 Vektor  Aliran Near Hub 

 
 Pada gambar 4.4 terlihat bahwa  pada area leading edge 

terbentuk titik sadel yang memecah aliran menuju dua arah yaitu 

melaui sisi cekung dan sisi cembung. Titik sadel yang berada 

pada leading edge ini disebut dengan forward saddle point. 
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Karena udara datang  searah aksial maka aliran pada leading edge 

yang menuju sisi cekung mengalami gangguan, aliran separasi 

yang terbentuk tersebut menyebabkan  tekanan pada sisi cekung 

blade kedua  menjadi  sangat kecil dibandingkan tekanan pada 

daerah lainnya, yaitu sekitar 500 Pascal.  

 

 

Gambar 4. 5 Streamline  Near Hub 

Streamline pada Gambar 4.5 menunjukkan fenomena aliran 

terseparasi yang lebih jelas. Aliran terseparasi ini  dimulai dari 

terpecahnya aliran pada leading edge dan menyebabkan 

penurunan tekanan pada area sisi cekung blade kedua. Pada 

pembahasan ini, nilai tekanan pada sisi cekung blade pertama 

dapat diabaikan karena boundary di setting sebagai outflow 

(aliran lepas).  

B. Profil Aliran pada  Mid Span  

Berikut merupakan kontur aliran yang terjadi pada area mid 

span (50 % dari panjang span) dengan  nilai  tip clearance 1 mm. 

Kontur kecepatan pada daerah Mid Span  terlihat pada gambar 

4.6. Sudut stagger pada area ini sebesar 42
o
. Analisa terhadap 
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kontur  kecepatan  dihubungkan dengan kontur tekanan pada  

gambar 4.7  dan   streamline pada gambar 4.8 

 

 

Gambar 4. 6 Kontur Kecepatan  Mid Span 

Pada gambar 4.6  terlihat bahwa nilai penurunan kecepatan 

tidak hanya terjadi pada leading edge namun meluas hingga 

sebagian  area di belakangnya  (sisi cembung), yaitu dalam 

rentang 10-18 m/s. Pada sisi cembung blade kedua tampak area 

fluida dengan    kecepatan rendah  yang terbentuk di sekitar 

leading edge lebih luas. Hal ini terjadi karena aliran pada 

boundary dianggap sebagai outflow sehingga aliran pada  sisi 

cembung blade kedua  tidak dipengaruhi oleh dinding rotor lain. 

Aliran pada  sisi cembung blade pertama  dipengaruhi oleh sisi 

cekung  blade kedua sehingga terjadi proses transfer energi 

kinetik pada fluida di sekitar area blade cascade.   

Pada daerah  antar  blade cascade  menunjukkan terjadinya 

kenaikan kecepatan yang diwakili warna kuning. Nilai kecepatan 

ini lebih besar dibandingkan dengan kecepatan pada near hub 

untuk area yang sama, yaitu mencapai 74 m/s.  Fenomena ini 

dapat dijelaskan dengan konsep aliran yang melewati lapisan 
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batas. Pada area  near hub kecepatan lebih kecil diakibatkan 

pengaruh tegangan geser antara fluida dan dudukan blade (hub). 

Berlawanan dengan kecepatan, pada area antar blade cascade   

nilai tekanan kecil ditunjukkan pada gambar 4.7.  

 

 

Gambar 4. 7 Kontur Tekanan Mid Span 

 

Gambar 4.7 menunjukkan distribusi tekanan. Pada leading 

edge  menunjukkan nilai tekanan yang lebih besar dibanding area 

lain disekitarnya. Nilai  tekanan tertinggi  mencapai 4.100 Pascal, 

ditunjukkan dengan warna orange.   

Ketidakselarasan antara kontur kecepatan dan tekanan yang 

terjadi pada sisi cekung   mid span meliputi area yang lebih luas 

dibandingkan dengan near hub (Bandingkan dengan kontur 

kecepatan gambar 4.3) . Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada 

stagger angle yang besar berpegaruh pada  terbentuknya  low 

pressure  yang lebih besar di sekitar sisi cekung (Dalam analisa 

ini perlu menyandingkan antara kontur kecepatan dan tekanan 

untuk membangun pemahaman fenomena ketidakselarasan   yang 

dimaksud penulis).  
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Gambar 4. 8 Streamline  Mid Span 

Gambar 4.8 menunjukkan bahwa pada area mid span 

terdapat aliran vortex yang sangat luas. Aliran ini bersumber dari 

pecahan aliran yang terjadi pada leading edge. Aliran vortex 

tersebut disebut dengan force vortex, umumnya timbul akibat 

adanya rotasi. Pada jenis aliran aksial timbulnya aliran votex 

dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya fenomena surge, 

yaitu  pembalikan arah aliran menuju ke arah inlet. Akibat dari 

fenomena ini adalah timbulnya kerugian  aliran (mass flow rate).  

C.  Profil Aliran pada  Near Tip   

Berikut merupakan kontur aliran yang pada  daerah near tip   

(98 % dari panjang span) dengan nilai  tip clearance 1 mm. 

Kontur tekanan  terlihat pada gambar 4.9 . Sudut stagger pada 

area ini sebesar 61
o
. Analisa terhadap kontur tekanan 

dihubungkan dengan kontur kecepatan pada  gambar 4.10  dan   

streamline   pada gambar 4.11.  
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       Gambar 4. 9 Kontur Tekanan Near Tip 

 
Pada gambar 4.9  terlihat bahwa nilai tekanan  yang tinggi 

semakin mendekati trailing edge, dalam pembahasan ini yang 

dijadikan acuan adalah sisi cembung  blade pertama. Tekanan 

tertinggi pada area near tip adalah dalam rentang 3.300-3.500 

Pascal, lebih rendah dibandingkan tekanan pada area mid span. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada desain geometri blade  

dalam penelitian ini, nilai tekanan terbaik diperoleh pada area mid 

span.   Kecepatan pada area antar blade menunjukkan nilai yang  

hampir sama dengan area mid span,  nilai kecepatan tertinggi 

sebesar  74 m/s, ditunjukkan dengan warna kuning pada gambar 

4.10. Dalam rentang tip clearance tertentu, pengaruh celah 

diperlukan agar rotor dapat berputar dan mentransfer  energi 

kinetik pada fluida. Namun apabila besar celah tersebut terlalu 

besar maka dapat berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya 

kebocoran aliran.  
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         Gambar 4. 10 Kontur Kecepatan Near Tip 

 

Ketidakselarasan antara kontur kecepatan dan tekanan 

yang terjadi pada sisi cekung   near tip  meliputi area yang 

terluas. Fenomena ini memperkuat  kesimpulkan bahwa pada 

stagger angle yang besar berakibat  terhadap terbentuknya   low 

pressure pada sisi cekung. Ketika fluida mengalir dan terpecah 

pada sebuah titik (Titik sadel) dan selanjutnya melalui  sisi 

cekung maka tekanan yang terjadi pada area tersebut kecil, 

berbanding terbalik dengan aliran fluida yang terpecah kearah sisi 

cembung. Namun pada satu stage kompresor aksial yang utuh 

(IGV-rotor-stator) fenomena ini tentunya dapat diatasi dengan 

pengaturan sudut keluaran IGV dan sudut penerimaan stator. 

Berdasarkan fenomena ini penulis berkesimpulan bahwa 

pengaturan sudut masukan udara pada stator maupun rotor 

diperlukan agar terbentuknya low pressure area pada sisi cekung 

blade dapat diminimalisir.   
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Gambar 4. 11 Streamline  Near Tip 

Pada gambar 4.11 menunjukkan bahwasannya pada area sisi 

cekung blade bawah terbentuk titik nodal, titik ini membentuk 

aliran terseparasi yang menjauhi node. Pada sisi cekung blade 

bawah terbentuk titik foci, titik ini membentuk aliran terseparasi 

ke arah luar dengan pola spiral. Umumnya penyebab terjadinya 

aliran  nodal maupun foci adalah akibat permukaan yang berputar. 

Selain itu, celah kosong pada ujung blade berperan dalam 

terbentuknya aliran jenis ini.  

 

D. Profil Aliran Akibat pengaruh tip clearance 

Pada analisis karakteristik aliran pada area tip clearance 

dilakukan dengan analisis terhadap pesebaran area dimana aliran 

vortex terjadi. Pada gamber berikut menunjukkan persebaran area 

vortex pada tiga varisasi clearance yaitu 1mm, 2mm, dan 4 mm 

dalam tampilan 3 dimensi.  
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Gambar 4. 12 Vortex Region pada Tip clearance 1 mm 

 

Gambar 4.12  menunjukkan persebaran distribusi aliran 

vortex dengan vorticity sebesar 0,5 pada tip clearance 1mm . 

Berdasarkan gambar tesebut, dapat diketahui jika pusat aliran 

vortex terkuat terjadi pada area trailing edge dimana aliran vortex 

tidak mendominasi. 

 
Gambar 4. 13 Vortex Region pada Tip clearance 2  mm 
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Gambar 4.13 menunjukkan persebaran distribusi aliran 

vortex dengan vorticity sebesar 0,5 pada tip clearance 2 mm. 

Berdasarkan gambar tesebut, dapat diketahui distribusi aliran 

vortex pada tip clearance 2 mm sedikit lebih besar dibandingkan 

pada tip clearance 1mm. Namun persebaran vortex relatif kecil 

sehingga pada nilai tip clearance ini aliran fluida masih dapat 

dikategorikan baik.  

 

 

 Gambar 4. 14 Vortex Region pada Tip clearance 4  mm 

Berdasarkan gambar 4.14  terlihat bahwa vorticity sebesar 

0,5  pada tip clearance 4 mm meliputi area terluas, yaitu terjadi 

hingga area di belakang trailing edge.  Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pada peningkatan nilai tip clearance 

penyebab loss  aliran udara  adalah akibat intensitas aliran vortex 

yang terjadi semakin besar. Sesuai dasar teori pada bab 2, jenis 

aliran ini juga menjadi penyebab loss aliran karena stuktur aliran 

yang berpusat mengganggu aliran utama pada arah aksial, dengan 

kata lain dapat berpengaruh terhadap penurunan nilai mass flow 

rate.  

  



40 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Halaman ini memang dikosongkan” 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan data hasil simulasi dan analisa data yang 

dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil dari tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Pada nilai tip clearance sebesar 1 mm,  karakteristik 

aliran  yang terjadi pada area blade cascade meliputi 

fenomena aliran terseparasi  dan aliran vortex. Aliran 

terseparasi terbentuk melalui leading egde dimana 

semakin besar sudut stagger titik sadel yang terbentuk 

semakin menjauhi leading edge. Fenomena aliran 

terseparasi  juga  terjadi   melalui titik nodal pada area sisi 

cekung near tip. Sedangkan aliran   vortex terjadi  pada 

sisi cekung midspan  dan pada area tip clearance  dimana 

vorticity terkuat terjadi pada trailing edge.  

b. Karakteristik aliran yang terjadi pada area tip clearance 

dan blade cascade yaitu aliran   vortex menyebabkan  

blockage effect sehingga aliran menuju  arah aksial 

terganggu. Terganggunya arah aliran menjadi penyebab 

penurunan nilai mass flow rate dan memungkinkan 

terjadinya fenomena surge.  Sedangkan aliran terseparasi 

melalui leading edge  menyebabkan tekanan yang terjadi 

pada sisi cekung blade kedua  lebih kecil dibandingkan 

daerah lainnya yaitu sekitar 500 Pascal (Relatif terhadap 

tekanan atmosfer).  

c. Peningkatan nilai tip clearance pada blade dengan 

panjang span 100 mm (sesuai desain geometri pada  sub 

bab  3.1 A)  menyebabkan  intensitas aliran vortex 

menjadi lebih besar. Dengan kata lain menyebabkan 

kemungkinan terjadiya   loss aliran (mass flow rate ). 

Distribusi vortex pada tip clearance 4 mm meliputi area 

yang  luas di belakang trailing edge dengan nilai vorticity 

sebesar 0.5. Sehingga tip clerance yang lebih besar dari 

3% span tidak direkomendasikan.  
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5.2 Saran   

 Adapun saran yang bisa diberikan dari  tugas akhir ini adalah 

mengenai geometri objek yang akan disimulasikan. Apabila 

penelitian serupa akan dilakukan maka perlu mengikutsertakan 

IGV dan stator blade. Jika tidak memungkinkan menambahkan 

IGV maka dapat digantikan dengan desain boundary yang 

memungkinkan inlet flow angle menyesuaikan desain rotor 

(variasi arah masukan udara). Hal ini diperlukan agar dapat 

merepresentasikan kompresor secara utuh. Untuk mengurangi 

beban komputasi simulasi dapat diwakili oleh perwakilan dua 

blade dari masing-masing rotor-stator. 
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A-1 

 

LAMPIRAN A 

 
Data koordinat airfoil near tip 

z x y 

10 0 0,0172 

10 0,1 0,0337 

10 0,2 0,074 

10 0,3 0,1118 

10 0,4 0,1472 

10 0,5 0,18 

10 0,6 0,2104 

10 0,7 0,2381 

10 0,8 0,2635 

10 0,9 0,2868 

10 1 0,308 

10 1,1 0,3273 

10 1,2 0,3444 

10 1,3 0,3595 

10 1,4 0,3726 

10 1,5 0,3835 

10 1,6 0,3924 

10 1,7 0,3991 

10 1,8 0,4037 

10 1,9 0,4059 

10 2 0,4059 

10 2,1 0,4034 

10 2,2 0,3985 

10 2,3 0,39 

10 2,4 0,3807 

z x y 

10 2,5 0,3676 

10 2,6 0,3515 

10 2,7 0,3322 

10 2,8 0,3094 

10 2,9 0,2831 

10 3 0,2527 

10 3,1 0,2181 

10 3,2 0,1788 

10 3,3 0,1344 

10 3,4 0,0843 

10 3,5 0,0279 

10 3,5671 0,0172 

10 0 0,0172 

10 0,1 0,0994 

10 0,2 0,1678 

10 0,3 0,2314 

10 0,4 0,2906 

10 0,5 0,3456 

10 0,6 0,3966 

10 0,7 0,4436 

10 0,8 0,4868 

10 0,9 0,5261 

10 1 0,5614 

10 1,1 0,593 

10 1,2 0,621 



 

A-2 

 

z x Y 

10 1,3 0,6454 

10 1,4 0,6663 

10 1,5 0,6836 

10 1,6 0,6974 

10 1,7 0,7077 

10 1,8 0,7144 

10 1,9 0,7175 

10 2 0,717 

10 2,1 0,7127 

10 2,2 0,7045 

10 2,3 0,6923 

10 2,4 0,6758 

10 2,5 0,6549 

10 2,6 0,6293 

10 2,7 0,5986 

10 2,8 0,5625 

10 2,9 0,5204 

10 3 0,4718 

10 3,1 0,4159 

10 3,2 0,3517 

10 3,3 0,2783 

10 3,4 0,174 

10 3,5 0,0969 

10 3,5671 0,0172 

 

  



 
 

A-3 

 

Data koordinat airfoil mid span

z x y 

5 0 0,0176 

5 0,1 0,0397 

5 0,2 0,0877 

5 0,3 0,1325 

5 0,4 0,1733 

5 0,5 0,2124 

5 0,6 0,2497 

5 0,7 0,2789 

5 0,8 0,3078 

5 0,9 0,3356 

5 1 0,3607 

5 1,1 0,3831 

5 1,2 0,4032 

5 1,3 0,4212 

5 1,4 0,4369 

5 1,5 0,4502 

5 1,6 0,4611 

5 1,7 0,4695 

5 1,8 0,4755 

5 1,9 0,4789 

5 2 0,4796 

5 2,1 0,4775 

5 2,2 0,4726 

5 2,3 0,4646 

5 2,4 0,4533 

5 2,5 0,4387 

5 2,6 0,4205 

z x y 

5 2,7 0,3984 

5 2,8 0,3722 

5 2,9 0,3415 

5 3 0,3058 

5 3,1 0,2648 

5 3,2 0,2177 

5 3,3 0,164 

5 3,4 0,1027 

5 3,5 0,0327 

5 3,5631 0,0154 

5 0 0,0176 

5 0,1 0,1073 

5 0,2 0,1832 

5 0,3 0,2536 

5 0,4 0,3188 

5 0,5 0,3825 

5 0,6 0,4395 

5 0,7 0,4892 

5 0,8 0,5375 

5 0,9 0,582 

5 1 0,6212 

5 1,1 0,6561 

5 1,2 0,6873 

5 1,3 0,7146 

5 1,4 0,738 

5 1,5 0,7575 

5 1,6 0,7732 



 

A-4 

 

z x y 

5 1,7 0,785 

5 1,8 0,793 

5 1,9 0,7971 

5 2 0,7972 

5 2,1 0,7932 

5 2,2 0,7849 

5 2,3 0,7721 

5 2,4 0,7547 

5 2,5 0,7324 

5 2,6 0,7048 

5 2,7 0,6714 

5 2,8 0,6319 

5 2,9 0,5856 

5 3 0,5317 

5 3,1 0,4692 

5 3,2 0,397 

5 3,3 0,3133 

5 3,4 0,2161 

5 3,5 0,1023 

5 3,5631 0,0154 

  



 
 

A-5 

 

Data koordinat airfoil near hub 

z x y 

0 0 0,0177 

0 0,1 0,0414 

0 0,2 0,0916 

0 0,3 0,1382 

0 0,4 0,1809 

0 0,5 0,2212 

0 0,6 0,2589 

0 0,7 0,2901 

0 0,8 0,3203 

0 0,9 0,3491 

0 1 0,3751 

0 1,1 0,3985 

0 1,2 0,4196 

0 1,3 0,4385 

0 1,4 0,4549 

0 1,5 0,469 

0 1,6 0,4805 

0 1,7 0,4896 

0 1,8 0,4961 

0 1,9 0,4999 

0 2 0,5009 

0 2,1 0,499 

0 2,2 0,4942 

0 2,3 0,4862 

0 2,4 0,4748 

0 2,5 0,4599 

0 2,6 0,4412 

z x y 

0 2,7 0,4185 

0 2,8 0,3914 

0 2,9 0,3595 

0 3 0,3225 

0 3,1 0,2797 

0 3,2 0,2305 

0 3,3 0,1742 

0 3,4 0,1096 

0 3,5 0,0354 

0 3,5633 0,0147 

0 0 0,0177 

0 0,1 0,1095 

0 0,2 0,1874 

0 0,3 0,2598 

0 0,4 0,327 

0 0,5 0,392 

0 0,6 0,4505 

0 0,7 0,5025 

0 0,8 0,5521 

0 0,9 0,5974 

0 1 0,6377 

0 1,1 0,6736 

0 1,2 0,7056 

0 1,3 0,7337 

0 1,4 0,7577 

0 1,5 0,7778 

0 1,6 0,794 



 

A-6 

 

z x y 

0 1,7 0,8063 

0 1,8 0,8147 

0 1,9 0,8191 

0 2 0,8194 

0 2,1 0,8155 

0 2,2 0,8072 

0 2,3 0,7944 

0 2,4 0,7769 

0 2,5 0,7543 

0 2,6 0,7262 

0 2,7 0,6924 

0 2,8 0,6521 

0 2,9 0,6048 

0 3 0,5497 

0 3,1 0,4856 

0 3,2 0,4114 

0 3,3 0,325 

0 3,4 0,2243 

0 3,5 0,1057 

0 3,5633 0,0147 
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