MODUL PRAKTIKUM
NON-IDEAL FLOW
Tujuan :

Dua sistem aliran yaitu cairan dan padatan akan diuji dan didiagnosa pada

percobaan non-ideal flow dengan menggunakan stimulus-response dan kemudian model
aliran dievaluasi dan didiskusikan secara mendalam
PENDAHULUAN
Ada dua macam pola aliran, yaitu : ideal plug flow dan ideal mixed flow. Biasanya, salah
satu atau yang lain selalu paling bagus. Pemilihan salah satunya tergantung pada tujuan.
Seperti gambar 1. Migrasi burung-burung pada penerbangan jauh, plug flow selalu paling
bagus. Untuk mempertahankan mereka dari serangan musuh, mixed flow selalu paling.

Gambar 1 Contoh plug flow dan mixed flow
Di dalam Teknik proses pencampuran, blending, dan dalam reaksi kimia bolak-balik mixed
flow selalu paling bagus. Pada perpindahan panas, perpindahan massa, dan reaksi kimia order
positif, plug flow selalu paling bagus. (Catatan : hal yang khusus pada reaksi autokatalitik dan
autotermal. Seperti fermentasi bakteri dan pembakaran, juga pada aliran recycle)
Mengingat kembali bahwa daya pendorong pada plug flow adalah paling besar dan pada
mixed flow paling kecil. Pernyataan di atas dapat dimengerti dengan menulis persamaan
fundamental untuk laju alir berikut :

(RATE) = (CONDUCTIVITY) (DRIVING FORCE)n

Laboratorium Operasi Teknik Kimia – FT UNTIRTA

.... (1)

Hal. 1 dari 14

Konsep penting yang lain mengenai Teknik dan Ekonomi dalam Teknik Kimia adalah
konversi. Konversi dari bahan kimia ke dalam produk, dapat berupa cairan atau zat padat
seperti dalam reaktor kimia, konversi aliran panas ke dalam aliran dingin seperti dalam alat
penukar panas, konversi cairan ke dalam uap seperti menara distilasi dst. Dalam masingmasing hal konversi sebagai fungsi dari holding time dan residence time. Seperti pada
pemasakan makanan prinsipnya adalah sama sebagai waktu pemasakan. Jadi ringkasnya
dapat dilihat pada persamaan (2)

(konversi) α (residence time atau cooking time)

... (2)

Jadi perbandingan langsung pada pemasakan ayam di dalam oven adalah konversi dari bahan
baku menjadi masakan matang yang berlangsung selama 1 jam. Apabila diambil dari oven
selama setengah jam maka akan didapat masakan setengah matang dan tidak dapat dimakan.
Hal yang sama, apabila konversi dari oksida besi dari pellet untuk menjadi logam besi dalam
reaktor HyL berlangsung 4 jam, kemudian diambil dari reaktor selama 3 jam mereka akan
mendapatkan konversi ¾

dan tidak dapat diterima. Dalam istilah teknik, metalitasnya

(konversinya) hanya 75 % dan apabila material ini digunakan dalam Tungku Listrik untuk
membuat baja, maka harga baja akan menjadi lebih mahal karena memerlukan Energi (dalam
Kwh/ton), waktu peleburan, dan kebutuhan refraktori yang berlebihan.
Dalam plug flow yang ideal seluruh elemen aliran arus berada dalam reaktor dengan waktu
dan panjang yang sama, jadi masing-masing akan mempunyai konversi yang sama. Dalam
mixed flow yang ideal elemen-elemen arus aliran tinggal dalam reaktor/vessel dengan
berbeda panjang dan waktu, jadi masing-masing mempunyai konversi yang berbeda. Itulah
sebabnya reaktor mixed flow tidak biasa digunakan pada materi yang dikonversi dengan
reaksi kimia yang mempunyai order positif.
Di Perguruan Tinggi, perancangan reaktor, alat pertukaran panas, dan semua alat kontak fase
pada umumnya dipelajari berdasarkan anggapan bahwa alirannya ideal plug flow.
Bagaimanapun, aliran materi pada pada reaktor di Industri tidak pernah ideal. Paling bagus
dapat dicapai dengan menggunakan pendekatan dengan menggunakan reaktor packed bed
ideal. Kadang tidak dapat dielakkan adanya dispersi, flow mal-distribution seperti
channelling dan by-passing, kadang juga terjadi size segregation dalam packing dalam bed.
Dalam industry reactor, alat penukar panas, dsb, aliran selalu non ideal. Berapa banyak nonideal adalah sangat penting untuk mengetahui pertimbangan ekonomi dan Teknik, dan dapat
dilihat dengan jelas dari persamaan (3).
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(effisiensi Reaktor, %) = 100 – (Flow dispersion dan mal-distribution)
Dengan jelas persamaan (3) menunjukkan bahwa effisiensi reactor dalam Industri, alat
penukar panas dsb, selalu kurang dari ideal (<100 %). Ini juga jelas dari persamaan (3),
bahwa apabila kami dapat memakai keadaan kedua sekecil yang masih memungkinkan, maka
kami masih dapat mencapai effisiensi yang sangat tinggi. Apa yang harus kita kerjakan untuk
memperoleh kondisi tersebut ?
Apabila kami merancang reaktor baru, alat penukar panas, dsb. Sehingga dispersi aliran dan
mal-distribution minimum. Apabila akan memperbaiki reaktor, alat penukar panas yang ada
dsb. Maka langkah pertama dilakukan adalah mendiagnonsa reaktor, dan alat penukar panas
dsb. Kemudian dapat menemukan apa kesalahan dari aliran dan kemudian dengan
perhitungan didapatkan model aliran dari reaktor, alat penukar panas dsb. Untuk mengetahui
jumlah yang akan diperluas. Kemudian kami dapat member rekomendasi dan pilihan yang
dapat dilakukan untuk mengkoreksi aliran.
Di dalam percobaan ini, kami menggunakan Teknik stimulus-response untuk memperoleh
informasi yang digunakan untuk diagnosis dan perhitungan. Kami selalu mencoba untuk
mengerjakan dengan cara sederhana yang masih memungkinkan dan masih didapat hasil
yang benar. Cara yang paling sederhana ditunjukkan oleh jejak pulsa yang masuk dan
mengukur output pada pengeluaran. Jejak dapat dibuat dari tinta, asam, basa, dan zat organik
untuk cairan. Asap, uap, dan debu dengan ukuran beberapa mikron untuk gas dan partikel
magnetik atau partikel-partikel berbeda ukuran untuk aliran butiran padat. Untuk ketigatiganya, substansi radioaktif dapat digunakan apabila melibatkan temperatur sangat tinggi.
Tujuan dari percobaan dengan menggunakan teknik stimulus-response untuk membuat
diagnosa aliran dalam sistem aliran cairan dan padatan, dengan pengukuran dan perhitungan
yang cocok, kita akan diperoleh model-model aliran, kemudian secara kuantitatif hasilnya
dianalisa dan didiskusikan secara mendalam.

THEORY
Hal ini diberikan dalam bab 9 “Chemical Reaction Engineering” Vol 2, Oleh O. Levenspiel
dan dilampirkan catatan dari “The Chemical Reactor Omnibook” juga oleh O. Levenspiel.
Satu poin untuk dicatat adalah satu parameter penting dari non-ideal flow yaitu rata-rata dari
residence time. Ini juga sangat sederhana, dengan definisi :
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………… (4)

Dimana : V = volume bejana, v = laju alir volum, L = panjang/jarak, W = massa bejana, w =
laju alir massa.
Poin yang lain untuk dicatat adalah satu model parameter tunggal dan beberapa model
parameter jamak. Dua model parameter tunggal adalah Model Dispersi yang mana model
plug flow dengan elemen-elemen jatuh tidak teratur dan tergelincir kembali dan Tank-inSeries Model, dengan aliran yang terjadi pada tangki-tangki yang sejajar. Parameter tunggal
dari model-model tersebut adalah angka dispersi dari bejana, D/uL, dan jumlah tangki
berturut-turut, N. Yang paling penting dari dua model adalah sama dan yang terakhir
tergantung pada pilihan pribadi, tetapi Model Dispersi lebih teliti dan cocok untuk keadaan
yang alami dan lebih mudah dimengerti.
Model parameter jamak, bejana terdiri dari volume yang berbeda, seperti volume ideal-plug
flow, volume ideal mixed flow, volume dead, volume resirkulasi dsb.

Contoh
Reaktor kimia dengan volume 1 m3 dirancang untuk mengkonversi umpan A berupa cairan,
mengalir dengan laju alir 1 m3/min untuk menghasilkan produk dengan konversi XA 99 %,
dalam praktek sesungguhnya rancangan alat ini tidak dapat diterima. Malahan, apabila
rancangan XA yang dapat diterima, laju alir harus dikurangi menjadi 0,6 m2/min dan apabila
laju alir ini diterima, XA harus berkurang menjadi 62 %. Dengan percobaan menggunakan
pulsa respon yang diberikan ditunjukkan pada gambar 2. Analisa respon secara penuh.

Time, s

Gambar 2 Respon dari input jejak pulsa pada reaktor contoh
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1.

Diagnosa

Dari gambar 2 jelas bahwa 1) dispersi plug flow, dan 2) sinyal yang diterima awal.
1) Bahwa aliran adalah dispersi dari plug flow yang ditunjukkan dengan sinyal yang
nampak beberapa lama setelah pulsa ditunjukkan dan kurva kurang lebih simetris,
dengan satu puncak.
2) Bahwa sinyal yang dating awal ditunjukkan dengan nyata bahwa waktu tinggal rata-rata
pada 45 adalah lebih rendah dan dihitung waktu tinggal rata-rata dari persamaan (3) pada
1 menit.
2. Model aliran
Dari diagnosa di atas jelas bahwa hanya model yang cocok hasilnya denga gambar 2, yaitu
model yang terdiri dari volume dispersi dari plug flow dan volume dead. Proporsi masingmasing volume diperoleh dari rata-rata waktu dalam gambar 2 dan hubungan ini diberikan
dalam persamaan (5) :
Vtotal = Vactive + Vdead
Seperti

……. (5)

hubungan yang hanya dengan aliran yang aktif, nilai ini dalam gambar 2. Pada 40

detik mewakili 40/60 dari volume atau 2/3 m3. Oleh karena, Vdead dari persamaan (5) dengan
perbedaan 1/3.
Selanjutnya, penggunaan informasi ini bersama-sama dengan persamaan (2), dengan
pemakaian persamaan langsung, kami menghitung pengurangan konversi dengan persamaan
sederhana yaitu :

Walaupun nilai dari 66 % diperoleh hanya dengan koreksi untuk waktu tinggal/waktu
pemasakan, alas an yang lebih teliti pada kondisi sesungguhnya 62 % estimasi lebih bagus
mungkin dengan koreksi untuk menurunan kesalahan konversi pada dispersi, seperti
persamaan (3). Cara yang paling sederhana dan cukup teliti untuk menghitung angka dispersi
bejana, D/uL, adalah mengerjakannya secara langsung dari kurva respon menurut persamaan
(6).
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…… (6)

Dimana : W61 adalah luas kurva pada 61 % dari panjang maksimum dan W max adalah luas
dari tinggi maksimum yang asli, keduanya diukur dengan satuan yang sama. Jarak dalam
mm, diperlihatkan pada gambar 3.

36 mm

.
23,5 mm

Time, s

Gambar 3 Data untuk mengevaluasi D/uL pada reaktor contoh
Oleh karena itu, dari luas masing-masing dalam persamaan 3. Dapat ditulis :
…… (7)

Arti dari angka dispersi bejana 0,053 adalah permulaan dari performa plug flow dan apabila
laju alir dijaga tetap, konversi ideal dipertahankan sama kemudian waktu tinggal harus
dinaikkan dan sebaliknya. Untuk reaksi order pertama, inlai yang diharapkan diperoleh dari
gambar 4. Dari perbandingan volume reaktor, Vdispersi/Vplug.
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Gambar 4 Grafik untuk mengevaluasi D/uL untuk aliran terdispersi
Dalam contoh yang disajikan, untuk konversi 66 % (CA/CAo = 0,34), interpolasi antara D/uL
= 0 dan 1/16 (= 0,062), kami dapat menemukan data kami D/uL = 0,053 pada Vdispersi/Vplug
antara 1,1. Penggunaan rumus langsung dengan asumsi, kami mendapatkan konversi 60%
(=66/1,1), yang mana lebih teliti dari yang dilaporkan sesungguhnya yaitu 62%. Ini juga
dibaca langsung dari “diagram k I” dalam gambar 4, akhirnya model aliran disajikan pada
gambar 5.
V = 1 m3

Vdisp = 2/3 m3; D/uL = 0,053
V = 1 m3/min

V = 1 m3/min
Vd = 1/3 m3

Fig 5. flow model of the example reactor.

Gambar 5 Model Aliran untuk pada contoh
Ini akan ditekankan bahwa model aliran dalam gambar 4. adalah pernyataan yang akurat
dengan respon tracer (jejak) dalam gambar 2, tetapi akan menguntungkan untuk
mendapatkan tracer yang dicek seimbang. Kadang-kadang tidak mungkin, khusus dalam
industri, tidak diperoleh jejak yang seimbang yang selalu membebani pikiran ketika membuat
rekomendasi. Disini pengalaman membantu.
Seperti pada perhitungan XA dengan menggunakan persamaan 4 dan dihitung D/uL dengan
persamaan (7) hanya akan dimaksud sebagai estimasi karena rumus langsung dengan asumsi.
Rekomendasi (dengan catatan penjelasan)
Sesuai dengan teori, dispersi dapat dikurangi dengan memasang baffle atau memasukkan
packing pada reaktor. Untuk menghilangkan volume dead memerlukan pengetahuan berada
dimana volume ini di dalam reaktor. Apabila pemasukan dan pengeluaran reaktor ada di
tengah, kemudian sudut-sudutnya mempunyai tempat yang sama dan modifikasi beberapa
struktur adalah perlu.
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Pemasangan baffle di dalam tidak memerlukan modifikasi struktur, hanya beberapa las,
biayanya tidak begitu mahal dan waktu instalasi tidak lama.
Memasukkan packing ke dalam reaktor dan menaikkan pressure drop, harga packing tidak
begitu mahal, waktu pemasangan singkat, tetapi biaya operasi dengan dengan pressure drop
yang lebih tinggi adalah mahal.
Biaya untuk menghilangkan volume dead melalui modifikasi dari struktur reaktor seperti
tinggi dan waktu yang berlangsung.
Oleh karena itu, pada kesetimbangan, pemasangan baffle di dalam merupakan bagian hal lain
yang direkomendasikan untuk mengurangi dispersi, baffle dapat juga mengurangi dead
volume, apabila mereka ditempatkan di dalam reaktor yang sesuai.
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PERCOBAAN
Dua sistem aliran yaitu aliran dan padatan akan diuji dan model-model aliran tersebut di
evaluasi dan didiskusikan.
Alat untuk percobaan terdiri dari bejana/reaktor untuk mengalirkan cairan dan padatan.
Untuk cairan yang mengalir dalam bejana digunakan pulsa dari injeksi KMnO4 dan sinyal
outputdicatat langsung pada pencatat grafik.
Untuk padatan yang mengalir pada reaktor materi sinyal output diperoleh dengan berat
sampel yang sesuai.

LAPORAN
Laporan harus mengikuti format standar yang rinci di Fakultas Teknik UNTIRTA

NS:12.96

Laboratorium Operasi Teknik Kimia – FT UNTIRTA

Hal. 9 dari 14

PROSEDUR KERJA PRAKTIKUM “ALIRAN NON IDEAL”

Percobaan Aliran Padatan (Solid Flow)
Untuk percobaan aliran padatan terdiri dari 3 bagian, yaitu :
a. Menentukan kecepatan aliran padatan.
Dalam menentukan kecepatan aliran aliran padatan dan factor-faktor yang berpengaruh pada
kecepatan aliran padatan, langkah-langkah percobaan yang dilakukan adalah :
1. Persiapkan reaktor padatan, pasang pada stand yang disediakan dengan tegak lurus
dan kuat.
2. Mula-mula gunakan corong no.1 pasang pada reaktor kemudian isi dengan sampel
(misalnya pasir) setinggi 15 cm, dengan menutup ujung corong.
3. Setelah ketinggian sesuai, siapkan stopwatch. Buka aliran padatan ambil ditampung
sampel yang keluar dengan kontainer yang tersedia setiap 5 detik, lakukan
penggantian kontainer dengan menggeser posisinya .
4. Timbang isi sampel dalam masing-masing kontainer (berat bersih dari sampel). Catat
data yang diperoleh.
5. Bersihkan reaktor dan kontainer. Isi kembali reaktor dengan ketinggian sampel 20 cm
dan kemudian dengan ketinggian 25 cm. lakukan langkah-langkah seperti diatas dan
catat data yang diperoleh.
6. Lakukan langkah-langkah di atas untuk ketinggian sampel 15, 20, dan 25 cm, tetapi
lapisi bagian dalam reaktor dengan selongsong kertas pasir yang halus.
7. Ganti corong pada reaktor dengan no. 2 dan no. 3. Lakukan langkah no. 1 sampai no.
4 untuk sampel yang sama dan untuk ketinggian berbeda. Catat data yang diperoleh
untuk melihat perbedaan dari perlakuan terhadap jenis corong/reaktor yang berbeda.
8. Ulangi langkah no. 7, tetapi lapisi bagian dalam reaktor dengan selongsong kertas
pasir yang halus dan yang kasar.
Untuk jumlah sampel disesuaikan dengan lembaran tugas dari pembimbing.
b. Menentukan pola aliran padatan (solid flow pattern).
Untuk menentukan pola aliran yang terjadi dalam reaktor, langkah – langkah percobaan
dilakukan adalah sebagai berikut :
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1. Persiapkan reaktor dan pasang corong no. 1 dengan baik, kemudian isi sampel dengan
ketinggian tertentu (misalnya 30 cm). Pasang kontaina\er l penampung pada bagian
bawah reaktor.
2. Kemudian buka aliran keluar, amati pola aliran yang terjadi dan perubahannya. Catat
ketinggian sampel dalam reaktor saat terjadi perubahan pola aliran.
3. Ulangi dengan melapisi bagian dalam reaktor dengan selongsong kertas pasir yang
halus.
4. Isi sampel dengan ketinggian yang sama, buka aliran keluarannya. Amati pola aliran
yang terjadi dari bagian atas reaktor, catat hasil pengamatan. Kemudian ulangi dengan
menggunakan kertas pasir yang kasar.
5. Ganti corong dengan no. 2, isi sampel dengan ketinggian 30 cm. mula – mula lakukan
tanpa menggunakan kertas pasir, kemudian dengan menggunakan kertas pasir yang
halus dan yang kasar. Amati posisi dimana terjadi pola – pola aliran dan
perubahannya. Catat hasil pengamatan.
6. Ganti corong dengan no. 3, isi sampel dengan ketinggian yang sama. Lakukan secara
bergantian (tanpa kertas pasir, dengan kertas pasir yang halus dan yang kasar). Amati
pola aliranyang terjadi dalam reaktor dan perubahannya.
c. Menentukan segregasi ukuran dengan penjejak (tracer).
Langkah – langkah yang perlu dilakukan untuk melihat peristiwa segeregasi ukuran,
adalah sebagai berikut :
1. Siapkan reaktor, pasang corong no. 1. Kemudian isi sampel dengan diameter yang
kecil setinggi 10 cm, ratakan permukaannya didalam reaktor.
2. Persiapkan sampel dengan diameter yang lebih besar sebagai penjejak. Timbang
beratnya.
3. Isi de dalam reaktor kira – kira setinggi 5 cm (berat telah diketahui) ratakan
permukaannya. Lalu tambahkan sampel halus tadi setinggi 10 cm.
4. Siapkan kontainer dan stop watch, buka aliran keluar. Lakukan penggantian kontainer
setiap 5 detik hingga sampel dalam reaktor habis.
5. Timbang berat bersih sampel dari masing – masing kontainer. Lakukan pengayakan
untuk setiap kontainer, timbang sampel dan penjejak. Catat data yang diperoleh.
6. Lakukan percobaan di atas dengan menambah lapisan kertas pasir yang halus dan
yang kasar pada bagian dalam reaktor.
7. Ulangi langkah no. 1 sampai no. 5 tetapi penjejak yang digunakan sebanyak dua kali
kira – kira 2 cm di seling dengan sampel halus.
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8. Lakukan percobaan no. 7 dengan menambah lapisan kertas pasir yang halus dan yang
kasar pada bagian dalam reaktor.
9. Ulangi langkah no. 1 sampai no. 5, dengan menambah selingan tracer sebanyak tiga
kali.
10. Lakukan percobaan no. 9 dengan menambah lapisan kertas pasir yang halus dan yang
kasar pada bagian dalam reaktor.
11. Ikuti semua langkah – langkah diatas (no. 1 sampai no. 10) dengan menggunakan
corong no. 2 dan kemudian dengan menggunakan corong no. 3. Catat data yang
diperoleh.
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PROSEDUR KERJA PRAKTIKUM “ALIRAN NON-IDEAL”
Percobaan Aliran Cairan (Liquid Flow)
Untuk percobaan aliran carian terdiri dari 2 bagian, yaitu :
a. Mengoperasikan rekorder (kompensograph)
1. Hidupkan alat rekorder dengan mengerahkan pannel pada posisi ON
2. Atur batas kalibrasi beda tegangan (antara 10 – 100 mV) untuk memperoleh range
grafik yang baik.
3. Masukkan pena pada tempat yang tersedia.
4. Buka tutup pena, periksa kondisi tinta tidak kering.
5. Atur kecepatan dan arah keluaran kertas.
6. Pindahkan knop sebelah kanan hingga paling rendah (atur pena pada posisi nol)
dengan alat pengatur.
7. Hidupkan pengatur putaran kertas dan turunkan posisi pena hingga menyentuh kertas
pencatat.
b. Menentukan pola aliran cairan dalam reaktor.
Dalam menentukan pola aliran yang terjadi dalam reaktor pipa barpacking dan tanpa
packing dapat digunakan injektor berupa larutan penjejak. Tahapan proses untuk percobaan
tersebut adalah :
1.

Pasang instalasi peralatan (reaktor tanpa packing) dengan baik dan aman untuk
dioperasikan.

2.

persiapkan larutan kalium permanganat dengan konsentrasi 1 N atau gunakan yang
telah tersedia.

3.

Hidupkan rekorder (alat pencatat), lakukan setting seperti prosedur pengoperasian alat
yang tertera di atas.

4.

Buka valve air dari sumber utama, biarkan aliran masuk kedalam reaktor. Kemudian
lakukan pengaturan flow aliran.

5.

Mulai operasi pada flow terendah (skala 1). Setelah konstan, hidupkan rekorder.
Biarkan rekorder mencatat beberapa detik, lalu suntikkan larutan KmnO4 1 N dengan
volume tertentu. Lihat dan amati proses yang terjadi didalam reaktor dan pada
rekorder. Lakukan percobaan untuk beberapa variasi volume larutan injeksi.
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6.

Biarkan rekorder bekerja hingga larutan KmnO4 habis mengalir. Kemudian matikan
rekorder. Ulangi percobaan jika range grafik yang diperoleh kurang baik (terlalu lebar
atau sempit).

7.

Lakukan langkah di atas dengan menaikkan flow cairan hingga skala 10 (minimum 4
titik/skala).

8.

Ulangi percobaan dengan mengikuti langkah no. 4 sampai no. 6 dan dengan
menggunakan packing (raching ring). Lakukan beberapa kali dengan variasi volume
larutan injeksi. Amati perbedaan yang terjadi, didalam reaktor dan pada rekorder
dengan perubahan volume. Larutan injeksi dan flow cairan.

c. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K – 3)
Untuk menjaga keselamatan selama bekerja dilaboratorium patuhilah peraturan yang ada;
seperti :
a. Gunakan jas laboratorium, kaca mata pelindung (safety glass), sarung tangan karet,
safety shoes dan pelindung tubuh lainnya.
b. Bacalah petunjuk praktikum dengan seksama sebelum memulai praktikum.
c. Jagalah ketertiban dan kebersihan selama praktikum serta sesudah praktikum
berlangsung.
d. Mintalah bantuan teknisi atau dosen pembimbing bila mengalami kesulitan selama
praktikum.
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