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ABSTRACT

DESIGN AND DEVELOPMENT FALLING BALL VISCOMETER
SYSTEM

By

Joel Aritonang

Learning process in Mechanical Engineering, University of Lampung conducted
theoretical and practical learning. To support the practical process, Mechanical
Engineering, University of Lampung supported ten laboratory, one of the Fluid
Mechanics Laboratory. However, with appropriate equipment to support the
process of laboratory work in the laboratory of Fluid Mechanics insufficient, due
to lack of funds to complete the lab equipment.

The results of the design has been done then obtained dimensional falling ball
viscometer system. Where the ball diameter of 0.016 m with the density of the
ball for 950 kg/m3 and dimensional acrylic tube used is the tube diameter of 0.056
m with a value of 0.28 and a correction of the long wall acrylic tubes that are used
by 0.6 m.

In testing the viscometer system falling balls that have to be obtained viscosity
test fluid oil Mesran Super SAE 20W-50 at a temperature of 40 ℃ of 0.122 kg/m3

with error testing of 10 % and oil Shell Helix SAE 15W-40 at a temperature of 40℃ at 0.10 kg/m3 with error testing 11%. From the test results obtained, the test
equipment falling ball viscometer system can be used to support practical proces
the basic phenomena machines in Mechanical Engineering, University of
Lampung.

Keywords :  Viscometer, Falling balls, Viscosity



ABSTRAK

PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT UJI VISKOMETER SISTEM
BOLA JATUH

Oleh

Joel Aritonang

Proses perkulihaan di Teknik Mesin Universitas Lampung dilakukan
pembelajaran secara teoritik dan praktek. Untuk mendukung proses praktikum,
Teknik Mesin Universitas Lampung didukung sepuluh laboratorium, salah
satunya Laboratorium Mekanika Fluida. Namun kelengkapan alat untuk
menunjang proses praktikum pada Laboratoriun Mekanika Fluida belum
memadai, dikarenakan kekurangan dana untuk melengkapi peralatan praktikum.

Hasil rancang bangun yang telah dilakukan maka didapat dimensi viskometer
sistem bola jatuh. Dimana diameter bola sebesar 0.016 m dengan massa jenis bola
sebesar 950 kg/m3, dan dimensi tabung akrilik yang digunakan yaitu diameter
tabung sebesar 0.056 m dengan nilai koreksi dinding sebesar 0.28 dan panjang
tabung akrilik yang digunaka sebesar 0.6 m.

Pada pengujian viskometer sistem bola jatuh yang telah dilakukan diperoleh nilai
viskositas fluida uji oli Mesran Super SAE 20W-50 pada suhu 40 ℃ sebesar 0.122
kg/m.s  dengan error pengujian sebesar dan oli Shell Helix SAE 15w-40 pada
suhu 40 ℃ sebesar 0.10 kg/m.s dengan error pengujian. Dari hasil pengujian yang
diperoleh, maka alat uji viskometer sistem bola jatuh dapt digunakan untuk
menunjang proses praktikum fenomena dasar mesin di Teknik Mesin Universitas
Lampung.

Kata kunci : Viskometer, Bola jatuh, Viskositas
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Engineer merupakan profesi yang menerapkan ilmu atau teknologi dengan

menggunakan  ilmu pengetahuan alam, matematika dan pengalaman praktis

untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Sehingga untuk menghasilkan

engineer yang memiliki kompetensi dalam teknik, teoritis dan praktis, maka

dalam peroses pembelajaran dibidang teknik harus didukung dengan adanya

proses praktikum yang bertujuan untuk mahasiswa dapat meningkatkan,

memahami dan menerapkan ilmu-ilmu teori yang didapat pada perkuliahan

untuk proses praktikum yang dilakukan. Agar proses praktikum dapat

dilakukan maka setiap jurusan teknik menyediakan laboratorium dan juga

alat-alat pengujian yang digunakan untuk menunjang proses praktikum.

Pada Jurusan Teknik Mesin Universitas Lampung saat ini memiliki sepuluh

laboratorium yang mendukung untuk proses perkulihaan maupun penelitian,

dimana salah satunya adalah Laboratorium Mekanika Fluida. Pada

Laboratorium Mekanika Fluida terdapat mesin-mesin fluida seperti turbin air,

compresor, pompa hydram, dan pompa sentrifugal yang digunakan untuk

praktikum prestasi mesin untuk mahasiwa S1 dan D3 Teknik Mesin

Universitas Lampung dan juga alat uji gesekan aliran dalam untuk Praktikum
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Fenomena Dasar Mesin untuk mahasiswa S1 dan Paraktikum Fisika Terapan

untuk mahasiswa D3 Teknik Mesin Universitas Lampung. Dimana praktikum

fenomena dasar mesin merupakan proses praktikum yang bertujuan agar

mahasiswa dapat memahami, menerapkan teori dasar bidang kontruksi

perancangan, bidang mekanika fluida, perpindahan panas, dan menganalisis

parameter-parameter dalam fenomena dasar suatu mesin. Alat praktikum

yang digunakan untuk menunjang proses pembelajaran fenomena dasar mesin

pada bidang kontruksi dan perancangan sudah memadai seperti: bifilar

suspensi, putaran kritis poros dan pengujian getaran. Selain digunakan untuk

praktikum, laboratorium mekanika fluida juga digunakan untuk proses

penelitan yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa Universitas

Lampung untuk menyelesaikan Tugas Akhir.

Namun pada bidang mekanika fluida alat yang digunakan untuk menunjang

proses praktikum fenomena dasar mesin masih kurang jumlahnya, hanya ada

alat uji gesekan aliran didalam saluran (Siregar,2012). Minimnya alat uji yang

digunakan untuk praktikum fenomena dasar mesin dikarenakan kurangnya

dana untuk penyediaan alat pengujian. Maka dengan itu perlu dilakukan

perancangan alat pengujian viskometer sistem bola jatuh, agar dapat

digunakan untuk menunjang proses pembelajaran/ praktikum fenomena dasar

mesin.



3

Viskometer sistem bola jatuh merupakan alat uji viskositas fluida, dimana

nilai viskositasnya didasarkan oleh waktu kecepatan bola jatuh ke permukaan

tabung yang diisi oleh fluida uji. Keunggulan viskometer bola jatuh mudah

untuk dirancang dan juga biaya pembuatannya dan  perawatan alat uji sangat

murah. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan perancangan alat ukur

viskometer sistem bola jatuh, sehingga dapat digunakan untuk untuk

menunjang proses pembelajaran fenomena dasar mesin untuk mahasiswa S1

Teknik Mesin Universitas Lampung dan fisika terapan untuk mahasiswa D3

Teknik Mesin Universitas Lampung.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah

1. Merancang alat uji viskometer sistem bola jatuh, dimana diharapkan

mahasiswa dapat menerapkan teori dasar yang didapat dari mekanika

fluida dan fisika dasar.

2. Membuat hasil perancangan alat uji viskometer bola jatuh

3. Melakukan pengujian alat uji viskometer bola jatuh

4. Menganalisis data hasil pengujian alat uji viskometer sistem bola jatuh

sebelum digunakan untuk praktikum fenomena dasar mesin.
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C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang digunakan pada perancangan alat uji viskositas

sistem bola jatuh adalah sebagai berikut :

1. Alat uji yang dirancang adalah alat uji viskometer sistem bola jatuh, dan

fluida yang diuji adalah fluida newton dan fluida incompressible.

2. Bahan – bahan yang digunakan untuk pembuatan alat uji viskometer

sistem bola jatuh mudah dijumpai di toko material atau di pasaran  dan

biaya pembuatan dan perawatan diharapkan murah dan mudah dilakukan.

D. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, tujuan penelitian, batasan masalah dan

sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan tentang teori dan konsep dasar fluida mulai dari definisi fluida,

sifat-sifat fluida, teori dasar viskometer dan persamaan-persamaan dalam

perancangan alat uji viskometer sistem bola jatuh.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Berisikan tentang langkah-langkah  yang dilakukan untuk perancangan dan

pembuatan alat uji viskometer sistem bola jatuh, pengambilan data untuk

analisis alat uji yang digunakan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisikan tentang hasil perancangan, hasil pengujian dan pembahasan dari

data-data yang diperoleh.
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V. SIMPULAN DAN SARAN

Berisikan simpulan yang diperoleh dari hasil pengujian dan saran –saran

yang diberikan oleh peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Fluida

Fluida adalah suatu zat yang dapat mengalir dan mengalami deformasi

berkesinambungan apabila dipengaruhi gaya geser sekecil apapun. Fluida

memiliki nilai kerapatan yang dipengaruhi harga dari temperatur dan

tekanannya. Harga kerapatannya sangat dipengaruhi oleh besaran temperatur

dan tekanan, apabila besaran harga temperaturnya dan tekannya berubah

maka nilai kerapatannya juga akan berubah.

Gambar 1. F Pada benda padat dan fluida (Nakayama and Boucher, 1995)

Fluida digolongkan kedalam zat cair atau gas. Perbedaan utama antara

keduanya adalah berhubungan dengan akibat gaya kohesif yang bersifat

teknis. Zat cair terdiri dari molekul-molekul rapat dengan gaya kohesif yang

relatif kuat, sehingga zat cait cenderung akan mempertahankan volumenya

dan akan membentuk permukaan bebas. Sedangkan gas memiliki jarak antara
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molekul-molekulnya besar dan gaya kohesifnya terabaikan, akan memuai

dengan bebas sampai tertahan oleh dinding. Karena suatu fase dari zat cair

dan gas tidak dapat mempertahankan bentuknya yang tetap, dan keduanya

memiliki kemampuan mengalir. Sehingga zat cair dan gas secara kolektif

disebut sebagai fluida.

B. Karakteristik Fluida

Adapun karakteristik fluida pada umumnya adalah kerapatan, berat jenis, dan

gravitasi jenis baik untuk fluida dalam keadaan diam dan untuk fluida yang

bergerak.

1. Kerapatan

Kerapatan suatu zat adalah  ukuran konsentrasi zat yang dinyatakan dalam

massa persatuan volume. = ∆∆ (1)

Dimana : = Massa jenis fluida (kg/m3)∆ = Massa fluida (kg)∆ = Volume fluida (m3)

Temperatur dan tekanan memilki pengaruh yang kecil terhadap besaran

kerapatan suatu zat cair, namun sangat berpengaruh pada besaran nilai

kerapatan gas. Dimana nilai besaran kerapatan air pada tekanan standar

adalah 1000 kg/m3 dan kerapatan udara baku pada tekanan standar sebesar

1,255 kg/m3 pada temperatur 15 Co.
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2. Berat jenis

Berat jenis fluida didefinisikan sebagai berat fluida persatuan volume yang

dilambangkan dengan huruf yunani (gamma). Dimana berat jenis

berhubungan dengan kerapatan melalui persamaan.

= g (2)

Dimana : = Massa jenis fluida (kg/m3)

= Berat jenis fluida (N/m3)

= Gravitasi (m/s2)

Berat jenis digunakan untuk mengkarakteristikkan berat dari sistem fluida,

bebrbeda dengan kerapan digunakan untuk mengkarakteristikkan massa

sebuah sistem fluida. Dimana g merupakan percepatan gravitasi sebesar

9,807 m/s2.

3. Gravitasi jenis

Gravitasi jenis merupakan  perbandingan kerapatan fluida dengan

kerapatan air  pada sebuah temperatur tertentu, yang dilambangkan

sebagai SG. Gravitasi jenis dituliskan dalam bentuk persamaan sebagai

berikut:

SG = ℃ (3)

Dimana : = Massa jenis fluida (kg/m3)

= Gravitasi jenis
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4. Viskositas

Viskositas adalah besaran ketahanan suatu fluida terhadap perubahan

bentuk atau deformasi maupun besaran daya tahan fluida terhadap gaya

gesek, dimana viskositas dinyatakan dalam satuan SI adalah N.s/m2.

a. Viskositas dinamik

Viskositas dinamik adalah sifat fluida yang menghubungkan tegangan

geser dengan gerakan fluida, dapat dirumuskan sebagai berikut:= / (4)

Dimana : = Viskositas dinamik (kg/m.s)

= Tegangan geser (N/m2)

du/dy = Gradien kecepatan (m/s)/m

b. Viskositas kinematik

Viskositas kinematik merupakan perbandingan antara antara viskositas

dinamik dengan kerapatan fluida , dirumuskan sebagai berikut:

= (5)

Dimana : = Viskositas kinematik (m2/s)

= Viskositas dinamik (kg/m.s)

= Kerapatan fluida (kg/m3)
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Viskositas adalah besaran ketahanan suatu fluida terhadap perubahan bentuk

atau deformasi maupun besaran daya tahan fluida terhadap gaya gesek,

dimana viskositas dinyatakan dalam satuan SI adalah N.s/m2.  Viskositas

hanya sedikit tergantung pada tekanan, dan biasanya pengaruh tekanan

diabaikan dalam viskositas. Namun pengaruh temperatur sangat besar dalam

besaran viskositas suatu fluida. Sebagai contoh, jika temperatur air berubah

dari 60 ℉ ke 100 ℉ kerapatan berkutang sebesar 1 %, namun besaran

viskositas air berkurang sebesar 40 %. Sehingga dalam penentuan nilai

viskositas suatu fluida, temperatur harus lebih difokuskan.

Gambar 2.  Diagram viskositas mutlak fluida sebagai fungsi dari temperatur
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Pada Gambar 2 menunjukkan ketergantungan fungsional dari besaran

viskositas terhadap temperatur (T). Dimana viskositas dari zat berkurang

dengan kenaikan temperatur, namun untuk gas, kenaikan temperatur

menyebabkan peningkatan viskositas. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan

struktur molekul antara zat cair dengan gas. Untuk zat cair pengaruh

temperatur terhadap viskositas dirumuskan dengan persamaan Andrade yang

digunakan adalah = ⁄ (6)

Dimana : = Viskositas fluida (kg/m.s)

dan B = Kostanta-kostanta empiris

= Temperatur (m/s2)

Dimana D dan B merupakan kostanta-kostanta empiris, dan T adalah

temperatur mutlak fluida. Bila viskositas diketahui pada dua temperatur, D

dan B dapat ditentukan, atau jika lebih dari dua, datanya dapat dikorelasikan

dengan persamaan 4 dengan metode percobaan curva (curva fitting).

C. Hukum Newton dan Hukum Stokes

Pada saat bola dijatuh kedalam fluida terjadinya gaya apung bola (FA), gaya

gesekan antara bola dengan fluida (FS) dan juga gaya berat (W). Sehingga

dapat dirumuskan dengan menggunakan hukum I Newton yang mengatakan

bahwa mengatakan bahwa perecepatan benda nol jika gaya total (gaya

resultan) yang bekerja pada benda sama dengan nol.
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Gambar 3. Gaya-gaya pada bola di dalam fluida (Budianto,2008)

Dengan menggunakan hukum I Newton maka dapat dirumuskan sebagai

berikut :

Σ F = 0 (7)

FA + FS = m.g (8)

Dengan memasukan rumusan gaya apung (FA) rumusan gaya gesekan (FS)

dengan menggunakan hukum stokes dan juga memasukkan rumusan massa

(W) bola maka akan didapat formula viskositas fluida sebagai berikut ini :

+ 6 Rv = mg (9)+ 6 rv = ρ πr g (10)

6 v = r g(ρ − ρ ) (11)= 29 x gr2 ρb−ρfv (12)
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Dimana :

= koefisien kekentalan fluida (Kg/m.s)

g = percepatan gravitasi (m/s2)

r = jari-jari bola (m)

= massa jenis bola (kg/m3)

= massa jenis fluida (kg/m3)

V = kecepatan terminal (m/s)

Pada rumus menunjukkan adanya hubungan antara viskositas fluida yang

diuji dengan kecepatan terminal bola jatuh. Pada saat bola melintasi fluida

secara vertikal terjadi koreksi antara bola dengan fluida yang diuji. Sehingga

mempengaruhi kecepatan bola jatuh dikarenakan adanya interaksi antara

dinding tabung yang digunakan dengan bola (W) dan sampai titik akhir jatuh

(E), maka persamaan untuk menghitung besaran nilai viskositas menggunkan

rumus sebagai berikut :

= x ρ ρ× (13)

Dimana untuk menentukan nilai koreksiksi dinding (W) dan nilai ends (E)

( Leblanc, 1999) menggunakan rumus sebagai berikut ini :

W = 1 − 2.014 + 2.09 ( ) − 0.95 ( ) (14)

E = 1 + 3.3 ( ) (15)
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D. Bilangan Reynolds

Bilangan Reynolds merupakan perbandingan antaran gaya inersia dengan

nilai viskositas fluida. Harga bilangan Reynolds dipengaruhi oleh besasaran

harga viskositas fluida. Bilangan reynolds dirumuskan sebagai berikut :

Re = (16)

Dimana :

Re = Bilangan Reynolds

= Massa jenis fluida (kg/m3)

V  = Kecepatan aliran (m/s)

d  = diameter (m)

= Viskositas (kg/m.s)

Secara umum bilangan Reynolds digunakan untuk menentukan jenis aliran

fluida pada pipa, apakah aliran turbulen atau aliran laminar. Aliran laminar

bila bilangan Reynold fluida Re < 2300, dan bila Re > 4000 maka aliran

tersebut aliran turbulen. Dimna aliran transisi terjadi pada saat peralihan

antara aliran laminar terhadap aliran turbulen.

E. Koefisien Drag

Aliran eksternal (aliran luar) merupakan aliran fluida yang tidak dibatasi oleh

dinding. Pada aliran eksternal terjadi koefisen drag antara fluida dengan objek

yang melewati fluida. Koefisien drag merupakan besaran bilangan yang

menunjukkan tahanan fluida yang diterima oleh suatu objek. Besaran nilai

koefisen drag dipengaruhi oleh bentuk geometrik objek. Dimana harga
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koefisien drag yang besar disebabkan karena hambatan fluida yang diterima

oleh objek adalah besar, dan begitu juga sebaliknya. Untuk mendapatkan

harga koefisien drag menggunakan persamaan dibawah ini.

Cd = (17)

Dimana :

Cd = Koefisen drag

Fd = Gaya drag

= kecepatan relatif dari objek (m/s)

g  = Percepatan garavitasi (m/s2)

A = Luas penampang objek (m2)

Koreksi dinding secara impiris berlaku untuk pada nilai 0.16 ≤ ≤ 0.32.
Diluar dari nilai ini, maka akan mengganggu kecepatan bola jatuh karena

adanya efek dari koreksi dinding tabung akrilik terhadapa kecepatan bola

jatuh, sehingga akibatnya nilai viskositas yang akan dicari tidak valid.

Dimana metode ini hanya dapat digunakan untuk mengukur viskositas fluida

pada kisaran 10 -3 Pa.s sampai 10 5 Pa.s.
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Gambar 4. Diagram hubungan Cd terhadap Renolds (Nakayama and Boucher,

1995)

F. Viskometer

Viskometer merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur viskositas

suatu fluida. adapun jenis – jenis dari viskometer adalah sebagai berikut ini :

1. Viskometer Ostwald

Viskometer Ostwald alat ukur yang menggunakan metode penggukuran

dengan berdasarkan laju aliran fluida dalam pipa kapiler vertikal

menempuh jarak tertentu menggunakan hukum Poisulle. Pada metode ini

parameter yang diukur adalah waktu fluida untuk mengalir melalui pipa

kapiler dengan gaya yang disebabkan oleh berat fluida tersebut.

Kelemahan alat ini adalah tidak dapat mengukur fluida yang kental karena
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waktu yang diperlukan fluida kental untuk  melalui pipa kapiler sangat

lama dibandingkan dengan fluida encer.

Gambar 5. Viskometer Ostwald

2. Viskometer Lehman

Viskometer Lehman merupakan alat ukur dimana nilai viskositasnya

didasarkan oleh waktu kecepatan alir fluida yang diuji atau nilai

viskositasnya berbanding terbalik dengan waktu kecepatan alir fluida

pembanding, dimana fluida pembanding yang digunakan adalah air.

3. Viskometer bola jatuh

Viskometer bola jatuh merupakan alat ukur yang terdiri dari tabung

dimana pada luar dindingnya diselubungi dengan air agar suhu fluida

pada tabung tetap konstan. Dimana nilai viskositasnya didasarkan oleh

waktu kecepatan bola jatuh ke permukaan tabung yang diisi oleh fluida

uji.
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III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Perancangan dan pembuatan alat uji viskometer sistem bola jatuh dimulai

pada bulan Juli 2016 di Laboratorium Mekanika Fluida, Teknik Mesin

Universitas Lampung.

B. Perancangan dan Pembuatan Alat Uji Viskometer  Sistem Bola Jatuh

Dalam perancangan dan pembuatan alat uji ini dilakukan dengan beberapa

tahapan, yaitu sebagai berikut ini :

1. Tahap Persiapan

Tahap ini peneliti melakukan studi literatur dan melengkapi bahan-bahan

dan peralatan yang dibutuhkan dalam perancangan alat ukur viskometer

sistem bola jatuh.

2. Tahap Perancangan

Tahap ini dilakukan perancangan alat uji viskometer sistem bola jatuh dan

persamaan model matematika untuk perhitungan viskositas fluida.

3. Tahap Pembuatan

Setelah selesai melakukan perancangan, selanjutnya pembuatan alat uji

viskometer sistem bola jatuh yang dilaksanakan di
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Laboratorium Mekanika Fluida Teknik Mesin Universitas Lampung,

skema alat uji ditunjukan pada Gambar 6, sebagai berikut:

5 8

4 70 cm 140 cm

3 7

2

1 6

Gambar 6. Skema alat uji viskositas dengan menggunakan viskometer bola

jatuh

Keterangan gambar :

1. Penampung fluida 5. Termocouple Type K

2. Pipa 6. Kerangka alat uji

3. Tabung akrilik 7. Kerangka Heater

4. Bola 8. Heater
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Pada tahap ini terdapat beberapa tahapan yaitu :

a. Menyiapkan bahan-bahan dan tools yang digunakan dalam pembuatan

alat ukur viskometer sistem bola jatuh

b. Membuat frame dan dudukan alat uji viskometer sistem bola jatuh dan

heater.

c. Setelah semua alat dan bahan yang dibutuhkan sudah lengkap, maka

dilakukan perakitan/ assembly yang dimulai pemasangan  heater pada

dudukan alat ukur, dan selanjutnya pemasangan tabung/ pipa akrilik

pada frame atau dudukan alat ukur.

C. Alat dan Bahan

1. Adapun alat yang digunakan dalam proses pengujian adalah sebagai

berikut ini:

a. Heater

Heater digunakan untuk meningkatkan suhu fluida, suhunya

disesuaikan dengan parameter yang telah ditentukan.

Gambar 7. Heater
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b. Termometer

Termometer digunakan untuk mengukur suhu fluida.

Gambar 8. Termometer

c. Kamera

Kamera digunakan merekam jatuh bola  pada fluida diuji, untuk

mendapatkan waktu bola jatuh yang akurat.

Gambar 9. Kamera
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d. Termocouple

Sensor termocouple digunkan untuk mengukur temperatur panas

fluida didalam tabung akrilik.

Gambar 10. Thermocouple

e. Timbangan Massa

Timbangan massa digunakan untuk mengukur massa bola dan

fluida yang diuji.

Gambar 11. Kamera
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f. Mikrometer Sekrup

Mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur diameter bola.

Gambar 12. Mikrometer sekrup

2. Bahan – bahan yang digunakan adalah :

a. Tabung Akrilik

Tabung akrilik digunakan untukwadah penampung fluida yang

diuji.

Gambar 13. Tabung Akrilik
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b. Besi Hole

Besi digunakan untuk membuat frame alat uji dan juga dudukan

alat uji yang akat dirancang.

Gambar 14. Besi Hole

c. Bola

Bola digunakan untuk objek yang dijatuhkan ke dalam fluida yang

uji.

Gambar 15. Bola
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d. Oli

Oli digunakan dalam pengujian ini adalah Shell Helix HX5 SAE

15W-40 dan Mesran Super 20W-50

Gambar 16. Oli

D. Pengujian Rancangan Alat Ukur Viskometer Sistem Bola Jatuh

Pada proses pengujian ini, dilakukan untuk mengetahui hubungan antara

waktu jatuh bola dengan kecepatan bola. Sehingga akan didapat kecepatan

terminal bola, yang akan digunakan untuk menghitung nilai viskositas fluida

yang diuji. Adapun parameter-parameter yang dapat diketahui dalam

pengujian ini adalah :

1. Suhu/temperatur fluida yang diuji dan diukur dengan menggunakan alat

ukur termometer dan termocouple.

2. Waktu (t) bola jatuh yang diukur dengan menggunakan kamera digital.
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Prosedur pengujian yang dilakukan pada saat pengambilan data adalah

sebagai berikut ini :

1. Menyiapkan fluida yang akan diuji dan juga menyiapkan bola

2. Melakukan pemanasan fluida dengan menggunakan heater untuk

menaikkan temperatur fluida sesuai dengan temperatur yang telah

ditentukan.

3. Melakukan pengambilan data waktu bola jatuh dan dilakukan secara

bertahap dengan menggunakan fluida yang berbeda dan juga temperatur

yang telah ditentukan.

E. Analisis Data

Setelah dilakukan pengujian, maka diadapat data-data hasil pengujian yang

akan dianalisis dan dibandingkan dengan grafik hubungan antara waktu bola

jatuh dengan kecepatan jatuh bola. Yang dimana alat ini akan digunakan

untuk menunjang praktikum Fenomena Dasar Mesin untuk S1 dan praktikum

Fisika Terapan untuk mahasiswa D3 Teknik Mesin di Labaoratorium

Mekanika Fluida jurusan Teknik Mesin Universitas Lampung. Adapun

persamaan yang digunakan untuk menganalisis data hasil pengujian

menggunakan Persamaan 1, 11, 12, dan 13. Data-data yang akan diperoleh

dari pengujian alat ukur viskometer sistem bola jatuh dapat dilihat pada Tabel

1.
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Tabel 1. Contoh tabel pengambilan data pengujian alat viskometer sistem

bola jatuh

Massa dan diameter bola Temperatur (T) Waktu(t) Jarak (s)
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F. Diagram Alur Pelaksanaan Tugas Akhir

Alur pelaksanan yang dilakukan dalam tugas akhir ini, digamabarkan pada

diagaram berikut ini:

Tidak

Ya

Gambar 17. Diagaram alur penelitian tugas akhir

Mulai

Studi literatur

Perancangan alat uji viskometer sistem bola
jatuh

Pembuatan alat uji viskometer sistem bola jatuh

Pengujian alat uji viskometer sistem bola jatuh

Apakah  hasil
pengujian viskositas

pada suhu 40℃
mendekati nilai
viskositas aktual

Pembuatan laporan

Simpulan



45

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Adapun kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut :

1. Pada laporan Tugas Akhir ini telah dilakukan perancangan dan pembuatan

alat uji viskometer sistem bola jatuh di Laboratorium Teknik Mesin

Universitas Lampung.

2. Setelah dilakukan perancangan maka diperoleh nilai dimensi bola yaitu

diameter bola sebesar 0.016 m dengan massa jenis bola sebesar 950

kg/m3, dan dimensi tabung akrilik yang digunakan yaitu diameter tabung

sebesar 0.056 m dengan nilai koreksi dinding sebesar 0.28 dan panjang

tabung akrilik yang digunaka sebesar 0.6 m.

3. Pada pengujian alat uji viskometer sistem bola jatuh, dengan menguji

viskositas oli Mesran Super SAE 20 W- 50 pada suhu 40 ℃ didapat rata-

rata nilai kecepatan terminal sebesar 0.044 m/s dan nilai viskositas

sebesar 0.122 kg/m.s dengan error pengujian sebesar 10,2 % dan juga

menguji oli Shell Helix 5X SAE 15 W- 40 pada suhu 40 ℃ didapat rata-

rata nilai kecepatan terminal sebesar 0.06 m/s dan nilai viskositas sebesar

0.10 kg/m.s dengan error pengujian sebesar 11 %. Dengan nilai viskositas
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aktual fluida oli Mesran Super SAE 20W-50 sebesar 0,136 kg/m.s dan

nilai viskositas fluida Shell Helix SAE 15W-40 sebesar 0.9 kg/m.s pada

suhu 40℃.

4. Dari hasil pengujian dan analisis alat uji viskometer sistem bola jatuh

tersebut, maka alat ini dapat digunakan untuk mendukung proses

praktikum fenomena dasar mesin  bagi mahasiswa S1 dan praktikum

fisika terapan bagi mahasiswa D3 Teknik Mesin Universitas Lampung.

5. Biaya perancangan dan pembuatan alat uji viskometer sistem bola jatuh

relatif lebih murah/terjangkau bila dibandingkan dengan alat yang dibeli

dikarenakan bahan dan alat yang digunakan dapat ditemukan di toko

material.

B. Saran

Adapaun saran yang dapat diberikan setelah melakukan pengujian dan analis

adalah sebagai berikut :

1. Alat uji viskometer sistem bola jatuh sebaiknya menggunakan sensor

digital dalam menghitung waktu jatuh bola, sehingga diperoleh data yang

lebih akurat dibanding dengan menggunak perhitungan waktu secara

manual dengan menggunakan kamera digital.

2. Pengaruh diameter bola dan juga diameter tabung yang digunakan

sebaiknya di analisis lebih akurat dalam pengukuran nilai viskosisitas

fluida sehingga akan diperoleh nilai viskositas yang lebih akurat lagi.
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