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 BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Sejak nanofluida mulai diperkenalkan untuk peningkatan konduktivitas termal, hal 

ini memberikan suatu harapan yang besar bagi bidang perpindahan kalor. Penelitian dan 

pengaplikasian nanofluida terus mengalami perkembangan dan peningkatan. Pendispersian 

partikel nano ke dalam fluida dasar sehingga membentuk suatu suspense nanofluida tentunya 

memiliki karakteristik konduktivitas termal yang berbeda beda antara penggunaan nano 

partikel satu dengan nano partikel lainnya. Penggunaan nano partikel oksida juga mulai 

banyak digunakan sebagai fluida kerja alternatif  baik sebagai fluida kerja alat penukar kalor 

maupun sebagai fluida kerja pada pipa kalor dan teknologi pendingin lainnya. Penggunaan 

nanofluida sebagai fluida kerja alternatif dikarenakan nanofluida memiliki konduktifitas 

termal lebih tinggi dibandingkan dengan fluida konvensional. Peningkatan laju perpindahan 

kalor untuk meningkatkan kinerja mesin merupakan aspek penting dari industri otomitif 

dimana radiator merupakan alat utama dalam pertukaran panas atau perpindahan panas dari 

mesin. Radiator yang merupakan bagian utama pendinginan mesin menggunakan fluida kerja 

sebagai pengikat kalor.  

Dalam beberapa tahun terakhir penelitian mengenai penggunaan nanofluida sebagai 

fluida kerja alternatif semakin banyak dilakukan seperti halnya: Septiadi dkk (2010), telah 

meneliti peningkatan konduktifitas termal nanofluida Al2O3, TiO2, ZuO dan CuO serta 

penggunaan nanofluida sebagai fluida kerja heat pipe. Nandy putra dkk (2010) juga telah 

melakukan penelitian mengenai pendinginan CPU menggunakan heat pipe dengan fluida 

kerja nanofluida. Hwang et al. (2009) meneliti mengenai aliran dan karakteristik perpindahan 

kalor konveksi fluida nano Al2O3/air dibawah kondisi fluks kalor konstan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penambahan partikel nano ke dalam fluida dasar meningkatan koefisien 

perpindahan kalor seiring dengan meningkatnya jumlah volume dari partikel nano pada 

larutan. Peningkatan mencapai 8% untuk fraksi volum 0,3% pada rentang bilangan Reynolds 

yang sama. Liu dan Yu (2010) melakukan penelitian mengenai karakteristik perpindahan 

kalor fluida nano Al2O3/air pada saluran mini dibawah kondisi fluks kalor konstan. Hasil 
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penelitian menunjukkan bahwa koefisien perpindahan kalor dan bilangan Nusselt fluida nano 

lebih tinggi dari fluida dasarnya dan meningkat seiring dengan meningkatnya bilangan 

Reynolds dan laju aliran. Penggunaan fluida nano sebagai fluida kerja transfer kalor dapat 

dikatakan sangat menjanjikan karena hasil penelitian menunjukkan peningkatan koefisien 

perpindahan kalor yang tinggi. 

Adanya penambahan nano partikel oleh fluida dasar tentunya memberikan 

efek pada peningkatan viscositas walaupun peningkatan viscositas tidak terlalu besar. 

Hal ini tentunya berdampak pada kecenderungan peningkatan pressure drop. 

Peningkatan pressure drop yang melebihi peningkatan perpindahan kalor tentunya 

tidak diinginkan oleh hal ini. Untuk mampu menjaga kinerja nanofluida dalam waktu 

yang lebih lama maka dicoba melakukan penelitian mengenai pressure drop dan 

kinerja termal nanofluida Al2O3-Air pada radiator mobil. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas timbul permasalahan yaitu: 

1. Berapa besar pressure drop ( ∆P ) pada sistem pendingin radiator mobil 

menggunakan nanofluids Al2O3-Air  

2. Bagaimana Kinerja termal ( ɳt) pada sistem pendingin radiator mobil 

menggunakan nanofluids Al2O3-Air ditinjau dari hambatan termal koefisien 

perpindahan kalor dengan – termal akibat pressure drop. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini yaitu : 

1. Untuk Mengetahui besar laju pressure drop pada sistem pendingin radiator 

mobil menggunakan nanofluids Al2O3-Air  

2. Untuk mengetahui kinerja termal pada sistem pendingin radiator mobil 

menggunakan nanofluids Al2O3-Air 



3 
 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun permasalahan yang ada diatas perlu diberikan batasan masalah, sehingga 

permasalahan tersebut nantinya memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai 

masalah yang akan dikaji, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian dilakukan dengan nanofluids Al2O3-Air dengan fluida dasar air. 

2. Sistem radiator yang digunakan adalah sistem radiator mobil. 

 


