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MEKANISME FLOODING DI DALAM SALURAN VERTIKAL

Ronny Dwi Agussulistyo
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknologi /ndustri. /nstitut Sains & Teknologi "AKPRlND"

Indarto
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta

INTISARI

Penelitian ini telah dilakukan untuk mengamati mekanisme flooding aliran berlawanan arah cair-gas di
dalam saluran vertikal sepanjang dua meter. Saluran menggunakan pipa berpenampang lingkaran dan
saluran berpenampang segi empat. dengan luas penampang saluran berpenampang segi empat dibuat sarna
dengan pipa berpenampang lingkaran berdiameter 25,4 mm. Cairan dimasukkan ke dalam saluran melalui
sinter berpori dan sinter beralur yang terletak di dalam distributor serta menga.lir ke luar melalui keluaran
cairan yang terletak di dalam kolek/or. Gas dialirkan dari bawah saluran, mengalir ke alas melalui pipa
saluran udara yang terletak di dalam kolek/or. Hasil penelitian menunjukkan bahwa flooding selalu terjadi
lebih awal di dalam saluran berpenampang lingkaran dibandingkan di dalam saluran berpenampang segi
empat. baik menggunakan sinter berpori maupun sinter beralur. Di dalam saluran berpenampang segi
empat, mulai terjadinya flooding di alas saluran, pada illjeksi cairan, tepat di bawah masukan cairan, ini
berhubungan dengan terbentuknya gelombang film cairan. Sedangkan di dalam pipa berpenampang
lingkaran, mulai terjadinya flooding dari bawah sa luran, pada keluaran cairan. Ini berhubungan dengan
berkembangnya gelombang film cairan. Tetapi untuk laju aliran cairan yang besar. di dalam pipa
berpenampang lingkaran dengan sinter beralur, mulai terjadinyaflooding dari alas sa luran, sarna seperti di
dalam sa luran berpenampang segi empal.

Kata kunci: Jlooding, saluran, sinter. gelombangfilm.

ABSTRACT
This research was carried out to investigate the mechanism of flooding in a vertical liquid-gas counter
current flow. along two meter length of the tube. The tube use both circular and square tube. a cross section
of square tube was made the same as a cross section of circular tube with one inch diameter tube The liquid
enters the tube. passes through a porous wall inlet and a groove inlet in a distributor and it flows
downwards through a liquid outlet in a collector. The gas is being introduced at the bottom of the tube. it
flows upwards through nozzle in the collector. The results of research showed that the flooding occurs
earlier in the circular tube than in the square tube. either uses a porous wall inlet or a groove inlet. In the
square tube, onset of the flooding occurs at the top oflhe tube, infront of liquid injection. it is related to the
formation of a film wave. just below the liquid feed. Whereas in the circular tube. onset of the flooding
occurs from the bot/om of the tube. at the liquid outlet. it is related to the expand of the film wave. However.
in the circular tube with the groove inlet. for the higher liquid flow rate. onset of the flooding from the lOp.
like in the square lube.

Keywords: Mechanism of flooding, circular tube. square lube. porous wall inlet. groove inlet. onset of
flooding, film wave.

PENGANTAR yang menerangkan mekanisme flooding yang
berlaku pada kondisi umum.

Aliran berlawanan arah terjadi saat cairan
dimasukkan ke dalam pipa vertikallewat .sinter atas,
sedangkan gas dialirkan ke atas daTi pipa bagian
bawah dengan laju aliran bertambah perlahan-lahan,
mulai daTi kecil atau nolo Pada laju aliran konstan,
cairan sebagai film akan mengalir ke bawah di
sepanjang dinding pipa, karena pengaruh gravitasi.
Apabila laju aliran gas ditambah, film menjadi
semakin bergelombang dan mengakibatkan butiran
cairan (droplets) terbawa ke dalam inti gas. Penam-

S istim aliran dua rasa berdasarkan arab aliran,
dengan aliran cair-gas berlawanan arah di dalam

pipa vertikal, banyak dijumpai di industri penn i-
nyakan, industri kimia, pusat tenaga nuklir, pusat

pembangkit tenaga uap, khususnya pacta peralatan
kondensor, evaporator tegak dan menara pending in

(Cooling tower).

Bennacam-macam analisa dan penelitian
mengenai flooding telab banyak dilakukan, tetapi
belum diperoleh suatu model maupun eksperimental
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bahan laju aliran gas selanjutnya menyebabkan
perubahan gerakan film cairan dan butiran-butiran
cairan secara tiba-tiba terangkat ke atas mengalir di
atas injektor cairan (Iihat Gambar I). Fenomena ini
disebut sebagai flooding dan laju aliran gas saat
kejadian ini disebut laju aliran gas flooding.
Pengaruh. geometri saluran khususnya panjang pipa
dan diameter pipa, serta masukan cairan maupun
keluaran cairan telah banyak dianalisa serta diamati

mekanismenya terhadap kondisiflooding.

flooding pads tempat yang sumber gangguannya
kuat (Chung dkk, 1980); jauh sebelum transisi,
gradien tekanan, kecepatan dan gesekan antar muka
tidak begitu terpengaruh oleh kenaikan debit gas.
Tepat pada saat transisi, besaran besaran tersebut
berubah secara mendadak. Gradien tekanan dan
gesekan antar muka bertambah besar sedangkan
kecepatan antar muka berkurang (Indarto, 1995);
pengontrol mekanisme flooding yang dapat dipakai
dalam setiap kasus adalah yang pertama'menerima
pengaruh, seperti meningkatnya laju aliran gas
(Moalem Maron & Dukler, 1984).

Korelasi Wallis merupakan korelasi yang
paling ban yak digunakan, karena berlakunya untuk
kondisi yang cukup luas. Korelasi Wallis di-
tunjukkan sebagai :

10' 1/2 + m,lL' 1/2 = c (I)

dengan :
JO. clan JL. = Kecepatan permukaan (superficial

velocity) tak berdimensi dari rasa
gas clan cairo

m = Parameter, tergantung pada sifat

fisis cairan clan gas.
c = Parameter, tergantung kondisi ma-

sukan clan keluaran fluida kerja.

Wallis menetapkan kecepatan permukaan tak ber-
dimensi sebagai :

Ji. = Ji {Pi I [g.D (PL -po)]} 1/2
(2)

dengan: i = a untuk gas, L untuk cairan.

p = rapat massa.

g = percepatan gravitasi

Ja, JL = kecepatan permukaan gas dan

cairan.

Ji = {4.Qi fir D2 } (3)

D = diameter saluran.

Qj = debit (G untuk gas dan L untuk cairan).

Untuk saluran berbentuk segi empat (wallis, 1969) :

(4)
.tf2Jj = Jj {Pi I [g.H (PL -PO)]}

dengan H = lebar saluran.

DASAR TEOR! FLOODING

Flooding sebagai hasil peralihan antara

keadaan stabil sistem, perambatan kecepatan
gelombang kinematik, iringan cairan (entrainment)
(Moalem Maron & Dukler, 1984); fonnasi clan
gerakan gelombang yang besar pada pennukaan
film cairan (McQuillan, 1985); pertumbuhan
amplituda gelombang yang besar pada pennukaan
film air (Whalley & McQuillan, 1985); tepat di
bawah masukan cairan terbentuk film lebih halus
dengan riak yang sangat kecil, kemudian menjadi
bergelombang clan tidak teratur (Biage dkk, 1989);
awal flooding berhubungan dengan fonnasi clan
angkutan gelombang tunggal yang dekat dengan
keluaran cairan (Govan dkk, 1991); flooding selalu
dimulai dari bagian bawah saluran, dekat aspirator,
dengan tluktuasi aliran film yang paling besar
(Indarto, 1993); flooding selalu dimulai dari bawah
dengan adanya penyempitan saluran oleh film
cairan clan sangat berbeda dengan pada saluran
berdiameter besar, yang dimulai dengan adanya
gelombang tunggal (soliton) merambat ke atas

(Indarto & Wildan, 1995).

Pembentukan flooding pada dasamya
bertambah lambat, jika gangguan karena pengaruh
masukan aliran diperkecil atau dihilangkan (Chung
dkk, 1980); konfigurasi masukan pengaruhnya
hanya kecil terhadap daerah aliran tidak stabil
(Gardner, 1983); jika ada dua tempat sumber
gangguan (masukan clan keluaran), mulai terjadi

CARA PENELITIAN
Dalam melakukan penelitian, bahan yang

digunakan adalah cairan menggunakan air dari
PAM dan gas menggunakan udara dari kompresor.
Air dan udara tersebut dianggap pacta suhu kamar.
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Instalasi alat penelitian terdiri dari dua rangkaian,
siklus tertutup untuk cairanlair dan sikl.us terbuka
untuk gas/udara. Sirkulasi air digunakan pompa
sentrifugal model DAB AQUA175A dengan
kapasitas maksimum 110 liter/menit. Gas diperoleh
dari udara kompresor type Meiji Air Compressor
GH-3 dengan motor Hitachi InductiC'n Motor, daya
3 Hp, serta dimasukkan ke dal.am saluran secara
aksial, di tengah-tengah bagian bawah saluran.
lnstal.asi penelitian yang digunakan digambarkan
pada Gambar 2. Saluran percobaan (test section)
menggunakan sa luran transparan terbuat dari resin!
flexig/ass, berpenampang lingkaran dengan diameter
25,4mm dan pen am pang segi empat 22,Smm x
22,Smm, panjang 2m. Luas penampang sal.uran
berbentuk segi empat dibuat sarna dengan luas
penampang sal.uran berbentuk lingkaran. Sinter
masukan cairan terbuat dari pipa berdiameter 25,4
mm, panjang 40 cm, di tengah.tengah sinter diberi
lubang-lubang 2mm (berpori) sepanjang 10cm dan
lubang empat persegi panjang (beralur) 10mm x
50mm, serta sinter berpenampang segi em pat
dengan kondisi seperti sinter pipa. Distributor dan
kolektor terbuat dari resin berdiameter 17cm,
panjang 25 cm. Saluran keluar cairan terbuat dari
pipa berpenampang lingkaran dan segi empat,
sepanjang 40cm.

gravitasi, dalarn bentuk lapisan film cairan pada
dinding dalarn saluran. Cairan keluar melalui ke-
luaran cairan (14) yang berpenarnpang sarna dengan
penarnpang saluran, ditampung di kolektor (8) serta
disalurkan kembali ke tangki air (siklus tertutup).
Gas daTi kompresor (1) di simpan di da1am tangki
udara (2), kemudian disalurkan ke saluran percoba-
an me1alui flowmeter udara (5). Debit gas diatur
dengan menggunakan katup (3). Gas dimasukkan ke
saluran secara aksial melalui nose1 (13) yang
terletak di tengah-tengah saluran, dari laju a1iran
rendah diperbesar hingga diperoleh kondisi dimana
aliran cairan bersama-sama a!iran gas bergerak ke
atas sampai ke sinter masukan cairan (terjadi
flooding). Pada saat ini 1aju aliran gas dan gradien
tekanan diukur dengan menggunakan manometer
kolom air (16) di saluran atas dan dicatat besaran-
besaran tersebut. Aliran cairan bersama-sama aliran
gas ini akan bergerak ke tabung pemisah dan
kemudian gas akan terbuang ke udara luar (siklus
terbuka), serta cairan akan kembali ke tangki air.
Proses ini diulang untuk laju aliran cairan yang lebih
besar. Kemudian dengan menggunakan variasi
bentuk sinter dan variasi bentuk pen am pang saluran,
proses ini di ulang kembali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme flooding untuk saluran penam-
pang lingkaran (Gambar 3), mula-mula aliran film
cairan mengalir ke bawah, membasahi sekeliling
dinding saluran pada laju aliran udara nolo Bila
aliran udara dialirkan ke atas secara perlahan-lahan,
pada laju aliran rendah, akan timbul gelombang film
cairan yang besar di sekitar keluaran cairan. Dengan
semakin besarnya laju aliran udara, amplitudo
gelombang permukaan ini semakin membesar dan
akan melampaui jejari saluran, sehingga meng-
halangi aliran udara yang bergerak ke atas. Ampli-
tudo gel om bang yang besar ini juga menghalangi
sebagian aliran cairan yang bergerak ke bawah,
sehingga akan timbul butiran-butiran cairan (drop-
plels) di atas gelombang cairan tersebut. Sumbat
cairan bersama-sama butiran-butiran cairan akan
terbawa ke atas oleh aliran udara, hingga mencapai
sinter cairan masuk dan kemudian terns meng-alir
ke tabung pemisah. Kejadian ini juga ditunjukkan
dengan melonjaknya tekan-an di saluran atas, di atas
sinter masukan cairan, yang terlihat pacta
manometer kolom air. Dengan demikian flooding
terjadi pada saat ini. Untuk laju aliran cairan yang
besar dengan menggunakan sinter beralur, meka-
nisme flooding sarna dengan untuk saluran penam-
pang segi empat. Untuk saluran penampang segi
empat (Gamba!' 4), mula-mula aliran film cairan
mengalir ke bawah membasahi sekeliling dinding
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1. Kompresor 2. Tangki udara
3. Katub 4. Flowmeter air
5. Flometer udara 6. Tangki air
7. Pompa Sentrifugal 8. Kolektor
9. Gelas ukuran 10. Saluran percobaan

11. Distributor 12. Tabung pemisah
13. Nosel udara 14. Keluaran cairan
15. Sinter 16. Manometerkolomair

Gambar 2. lnstalasi alat penelitian.

Mula-mula cairan dari tangki air (6)
dipompakan ke atas dengan laju aliran konstan,
masuk ke dalam distributor (II) yang terletak di
bagian atas saluran, melalui flowmeter air (4).
Melalui sinter masukan cairan(15) yang terletak di
dalam distributor, cairan mengalir ke dalam saluran
(10) clan bergerak ke bawah karena pengaruh
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saluran pacta laju aliran udara nolo Tepat dibawah
sinter masukan cairan, terbentuk gelombang cairan.
Dengan semakin besamya laju aliran udara, ge-
lombang cairan ini menghambat sebagian cairan
masuk, sehingga membentuk butiran-butiran cairan
di sekitar sinter serta membalikkan butiran-butiran

ini bergerak ke atas. Gelombang cairan bersarna-
sarna butiran-butiran cairan ini akan terdorong oleh
aliran udara dan bergerak ke atas tabung pemisah.
Pada saat ini manometer kolom air menujukkan
perbedaan yang mencolok, dengan demikian terjadi
flooding.
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Gambar 3. Mekanisme flooding pada saluran berpenampang lingkaran dengan
sinter berpori.
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Gambar 6. Pengaruh bentuk penampang sa/ur-
an dengan pemasukan sinter bera/ur.

Gambar S. Pengaruh bentuk penampang sa/ur-
an dengan pemasukan sinter berpori.
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bandingkan keliling saluran berpenampang lingkar-
an. Dengan semakin besamya keliling saluran,
ketebalan film cairan berkurang dan gangguan pada
film juga akan berkurang karena gangguan timbul
berbanding lurus dengan diameter saluran disekitar
keluaran atau masukan cairan (Chung dkk, 1980),
sehingga aliran cairan dapat menahan laju aliran gas
lebih tinggi. lni mengakibatkan flooding akan ter-
jadi pada laju aliran gas yang lebih tinggi. Kejadian
ini mirip dengan saluran berdiameter besar.

Dari Gambar 5 dan Gambar 6, tampak harga-
harga laju aliran gas untuk saluran berpenampang
lingkaran lebih kecil dibandingkan harga-harga laju
aliran gas untuk saluran berpenampang segi empat
pada laju aliran cairan yang sarna, baik dengan
sinter berpori maupun dengan sinter beralur. Ini
menunjukkan bahwa flooding terjadi lebih awal di
saluran berpenampang lingkaran daripada di saluran
berpenampang segi empat. Ini disebabkan keliling
saluran berpenampang segi empat lebih besar di-

Gambar 7. Pengaruh bentuk sinter pada saluran
berpenampang segi empat.

Gambar 7. Pengaruh bentuk sinterpada sa/uran
berpenampang /ingkaran.

Gambar 10. Gradien tekanan pada sa/uran ber-
penampang segin empat dengan
sinter berpori.

Gambar 9. Gradien tekanan pada sa/uran her-
penampang /ingkaran dengan sinter

herpori.
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DAFTARPUSTAKADari Gambar 7 daD Gambar 8, harga-harga
laju aliran gas untuk sinter berpori lebih besar

daripada harga-harga laju aliran gas untuk sinter
beralur pada laju aliran cairan yang sarna. Sinter

berpori dapat dianggap sebagai sumber gangguan
cairan masuk yang besar dari pad a sinter beralur. Ini
sesuai dengan basil Chung dkk (1980), yang
menyatakan bahwa mulai terjadinya flooding pad a
tempat yang sumber gangguannya paling besar atau
pembentukan flooding pacta dasarnya bertambah
lambatjika pengaruh masukan cairan diperkecil atau
dihilangkan.

Terjadinya flooding ditunjukkan dengan
gradien tekanan yang naik secara mendadak, ini
dikarenakan aliran diatas sinter masukan cairan
telah berubah menjadi aliran dua rasa. Dari Gambar
9 dan Gambar 10, sebelum terjadinya flooding,
gradien tekanan tidak dipengaruhi oleh kenaikan
kecepatan gas. Keadaan ini berlaku untuk semua
laju aliran cairan. Pacta saat ini aliran di saluran atas
masih berupa aliran satu rasa. Semakin besar laju
aliran cairan, gradien tekanan akan membesar,
karena laju aliran cairan yang mengalir di atas sinter
masukan cairan semakin besar dan ini meng-
akibatkan gesekan antar rase semakin besar.

KESIMPULAN

I. Flooding terjadi lebih awal pada saluran ber-

penampang lingkaran dibandingkan pada saluran
berpenampang segi em pat.

2. Bentuk penampang saluran dan bentuk sinter
masukan cairan mempengaruhi tempat mulai
terjadinya flooding. Untuk saluran berpenam-
pang segi em pat, flooding selalu dimulai daTi
atas, tepat di sinter masukan cairan. Untuk sa-
luran berpenampang lingkaran, flooding dimulai
daTi bawah di pipa keluaran cairan, kecuali
untuk laju aliran caira:t yang besar dengan
menggunakan sinter beralur flooding dimulai
daTi atas, tepat di sinter masukan cairan.

3. Mulai terjadinyaflooding selalu diawali dengan
timbulnya gelombang film cairan. Untuk saluran
berpenampang lingkaran,gelombang film cairan
dimulai daTi bawah, di pipa keluaran cairan.
Untuk saluran berpenampang segi empat, gelom-
bang cairan terbentuk tepat di bawah sinter
masukan cairan. Kejadian ini juga berlaku pacta
saluran berpenampang lingkaran dengan sinter
beralur untuk laju aliran cairan yang besar.

4. Flooding selalu ditandai dengan melonjaknya
gradien tekanan di bagian alas saluran, karena
pengaruh terbentuknya aliran dua rasa yang
melewati saluran tersebut.
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Widdi Usada

-Bagaimana pengaruh efek tepi (dinding) saluran
untuk kedua tipe saluran.

Rony Dwi A.

-Mempengaruhi terbentuknya gelembung film
cairan, sehingga mempengaruhi tempat/korosi
mulai terjadinya flooding. Per/u penelitian /ebih
lanjut.TANYAJAWAB

Agus Santoso

-Parameter apa saja yang dapat mempengaruhi
terjadinya flooding.

Sukarman Aminjoyo

-Apa pertimbangan.menggunakan pipa segi empat
sebagai obyek penelitian, karena kebanyakan

pipa dengan penampang lingkaran.

Rony Dwi A.
-Pada HE ada penggunaan saluran segiempat

plallipis dan dari sini pemikiran saya bagaimana
pengaruh saluran penampang segi empat

terhadapflooding.

Rony Dwi A.

-Parameter yang mempengaruhi terjadinya
flooding:

.Geometri sa/uran ..panjang pipa, diameter
pipa, kekasaran pipa.

.Sinter masukan cairan don ke/uaran cairan.
.Viskositas cairan.




