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Abstrak 
 Seiring dengan perkembangan industri, kebutuhan akan fluida pemindah panas yang 

memiliki konduktivitas termal tinggi sangat diperlukan, namun fluida pemindah panas 
konvensional saat ini, seperti air, oli, dan ethyelene glycol memiliki konduktivitas termal yang 
rendah. Salah satu cara yang menarik untuk meningkatkan performa fluida pemindah panas 
adalah dengan cara meningkatkan nilai konduktivitas termalnya dengan menggunakan fluida 
nano. Banyak penelitian sebelumnya mengukur nilai konduktivitas termal fluida nano 
menggunakan fluida dasar air, partikel nano Al2O3, dan menggunakan metode transient hot 
wire, namun pada penelitian ini menggunakan fluida dasar oli termo XT32, partikel nano TiO2, serta menggunakan metode steady state cylndrical cell. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh temperatur dan fraksi volume terhadap peningkatan nilai konduktivitas 
termal fluida nano. .Alat yang digunakan adalah thermal conductivity for liquids and gases unit 
PA Hilton 1111 dengan mengamatiperbedaan temperatur pada celah sempit antara plug (T1) dan 
jacket (T2). Pengambilan data konduktivitas termal dengan memvariasikan temperatur dan 
fraksi volume 0,5%, 1%, dan 1,5%. Fluida nano dipreparasi menggunakan metode two steps 
tanpa penambahan surfaktan dengan menggunakan magnetic stirrer selama 1 jam kemudian 
ultrasonic cleaner selama 3 jam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai konduktivitas 
termal fluida nano TiO2/oli termo XT32 mengalami kenaikan seiring dengan peningkatan 
temperatur dan fraksi volume. Konduktivitas termal tertinggi didapat pada fraksi volume 1,5% 
dan temperatur plug (T1) 46oC sebesar 0,156 W/m.K, sementara konduktivitas termal fluida 
dasar oli termo XT32 pada temperatur plug 44,3oC memiliki nilai 0,1389 W/m.K. Penambahan 
partikel nano dengan fraksi volume 1,5% mampu meningkatkan konduktivitas termal sebesar 
12% dibandingkan fluida dasarnya. 
 
Kata Kunci: konduktivitas termal, fluida nano, partikel nano 
 
 
I. PENDAHULUAN Seiring dengan perkembangan desain suatu produk yang ukurannya semakin kecil 
menyebabkan area luasan untuk perpindahan panas pada media pendingin semakin berkurang, 
sementara fluida konvensional saat ini, seperti air, oli, dan ethyelene glycol memiliki nilai 
koefisien perpindahan panas yang rendah. Salah satu cara untuk mengatasi masalah koefisien 
perpindahan panas yang rendah ini maka diperlukan penelitian untuk meningkatkan kemampuan 
fluida dalam memindahkan panas. Salah satu cara yang dianggap menarik adalah dengan cara 
meningkatkan nilai koefisien perpindahan panas dengan menggunakan fluida nano, sehingga 
koefisien perpindahan panas diharapkan bisa meningkat dan efektif dibanding dengan 
penggunaan fluida pendingin konvensional.  

Fluida nano merupakan suatu campuran antara fluida pendingin dengan suatu partikel 
padat yang berukuran nano atau yang disebut partikel nano. Ukuran partikel nano berkisar 
antara 1 nm  100 nm. S. Choi dan J. Eastman memperkenalkan istilah fluida nano pada tahun 
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1990. Mereka meneliti penambahan variasi partikel metal dan carbon nanotube berukuran nano 
yang terdispersi pada beberapa fluida yang berbeda. Hasilnya adalah nilai konduktivitas termal 
terjadi peningkatan 10% - 80% dengan penambahan partikel nano 0,1% sampai 10%.  

Berdasarkan review yang dilakukan oleh Haddad, dkk (2014) penelitian lebih banyak 
menggunakan partikel nano TiO2 dengan fluida dasar air, sementara penggunaan partikel nano 
TiO2 dengan fluida dasar oli belum banyak diteliti sehingga penulis merasa perlu untuk 
melakukan penelitian partikel nano dan fluida ini untuk memperkaya khazanah ilmu 
pengetahuan tentang fluida nano dan penggunaannya di bidang industri. Dalam hal ini perlu 
kiranya melakukan penelitian mengenai termofisik fluida nano terutama nilai konduktivitas 
termal dengan variabel temperatur dan volume konsentrasi partikel nano yang berbeda. Partikel 
nano TiO2 ini bisa didapat dari distributor bahan kimia dengan harga yg lebih terjangkau 
dibanding dengan jenis partikel nano lainnya sehingga memudahkan peneliti untuk 
memvariasikan dan mengetahui pengaruh konsentrasi dan temperatur terhadap nilai 
konduktivitas termalnya. 

Penelitian sebelumnya mengukur konduktivitas fluida nano dengan berbagai partikel 
nano Al2O3 [1-3], Fe2O3 [4] dan TiO2 [5,6] dengan fluida dasar air menunjukkan bahwa 
peningkatan konsentrasi dan temperatur mampu untuk meningkatkan nilai konduktivitas 
termalnya. Penelitian dengan menggunakan fluida dasar oli [7] juga pernah dilakukan namun 
dengan menggunakan partikel nano MWCNT. Beberapa metode yang digunakan untuk 
mengukur konduktivitas termal fluida nano [8] diantaranya adalah metode transient hot wire, 
steady state cylndricall cell, temperatur oscilation 

Dalam penelitian ini koefisien heat transfer yang diamati adalah konduktivitas termal. 
Konduktivitas termal yang dimiliki fluida konvensional saat ini seperti air memiliki 
konduktivitas termal 0,613 W/mK, ethelyn glycol 0,253 W/mK, dan oli mesin memiliki 
konduktivitas termal 0,145 W/mK. Penambahan fluida nano pada fluida dasar ini diharapkan 
mampu untuk meningkatkan nilai konduktivitas termal sehingga kemampuan memindahkan 
panas semakin efektif. 

. 
II. METODOLOGI PENELITIAN 
2.1 Persiapan Fluida Nano Ada 3 metode persiapan fluida nano yang sering dilakukan, yaitu  mengontrol pH, 
penambahan surfaktan, dan menggunakan ultrasonic vibration atau magnetic steering. 
Pencampuran fluida nano pada penelitian ini akan dilakukan dengan metode ultrasonic 
vibration. Pada penelitian ini partikel nano yang digunakan adalah TiO2 yang dibeli dari Sigma 
Aldrich Chemical Pvt Ltd. USA dengan ukuran diameter 21 nm. Sementara fluida dasar yang 
digunakan adalah oli pemindah panas termo xt32 yang dibeli dari PT. Pertamina. Pencampuran 
partikel nano TiO2 dengan oli pemindah panas termo xt32 tanpa menggunakan surfaktan, TiO2 dengan konsentrasi 0,5%, 1,5%, dan 1,5% (v/v) didespersi terhadap pelumas termo xt 32 
dengan magnetic steering selama 1 jam kemudian dengan ultrasonic vibration selama 3 jam.  
 
Untuk menentukan konsentrasi fraksi volume partikel nano digunakan persamaan: 

 (1) 
 
Sebelumnya ditentukan volume partikel nano TiO2 dengan persamaan: 

 (2) 
 

2.2 Pengukuran Konduktivitas Termal Pada penelitian ini menggunakan metode steady state cylindrical cell. Dasar dari 
pengukuran konduktivitas termal efektif ini berdasarkan pada pengesetan perbedaan temperatur 
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dari sampel fluida nano yang ada di dalam sebuah ruang sempit berbentuk annular (radial 
clearance). Sampel fluida nano yang konduktivitas thermal efektifnya akan diukur 
memenuhi/mengisi ruang kecil di antara sebuah plug yang dipanaskan dan sebuah selubung 
(jacket) yang didinginkan oleh air. Plug tersebut dipanaskan dengan menggunakan sebuah 
pemanas catridge yang dihasilkan dengan daya yang dikendalikan oleh voltmeter dan ammeter 
standar yang terpasang pada panel. Plug tersebut dibuat dari alumunium untuk mengurangi 
kelembapan termal dan variasi temperatur yang ada dan mengandung sebuah elemen pemanas 
yang berbentuk silinder yang mana resistensinya dalam suhu kerja (working temperature) 
diukur dengan akurat.  

 

 Gambar 2.1 Skema alat pengukuran konduktivitas termal 
 

Ruang bebas tersebut cukup kecil untuk mencegah adanya konveksi alamiah (natural 
convection) di dalam sampel fluida nano tersebut. Karena radial clearance yang relatif kecil 
tersebut, sampel fluida nano yang ada di dalam ruang tersebut dapat digambarkan sebagai 
sebuah pelapis tipis (lamina) dari area permukaan (face area) l dan ketebalan  r terhadap 
perpindahan panas dari panas yang berasal dari plug ke selubung (jacket) . Perhitungan yang 
diperlukan untuk mengukur konduktivitas termalnya adalah temperatur plug (T1) danjacket(T2) dengan menyesuaikan variabel transformer. Jumlah panas yang dipindahkan yang disebabkan 
oleh konduktivitas termal dari sampel fluida nano tersebut dapat dihitung dengan menggunakan 
hukum Fourier untuk konduktivitas termal (Fourier law of thermal conduction) dalam koordinat 
cartesian sebagai berikut: 

 
 (3) 

 
Sebelum menggunakan rumus tersebut untuk mengukur konduktivitas termal, perlu untuk 

menentukan tingkat perpindahan panas incidental yang ada. Ini merupakan panas yang hilang 
dari elemen elektrik yang tidak disebabkan oleh konduksi namun disebabkan oleh mekanisme 
lain seperti radiasi dan konveksi yang dapat diukur dengan menggunakan persamaan sebagai 
berikut: 

 (4) 
 
Qeditentukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:  

 (5) 
 
Untuk menentukan nilai konduktivitas termal fluida nano digunakan persamaan: 

 (6) 
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2.3 Model Prediksi Peningkatan Konduktivitas Termal Hasil dari eksperimen pengukuran konduktivitas termal akan dibandingkan dengan model 
persamaan yang ada, model persamaan yang menjadi pembanding pada penelitian ini adalah 
model Maxwell dan model Hamilton-Crosser (HC model) 
Model Maxwell ditunjukkan pada persamaan berikut: 
 

                (7) 
 
sementara model Hamilton-Crosser dengan persamaan berikut: 
 

               (8) 
 
III.  HASIL DAN PEMBAHASAN Dari hasil pengambilan data konduktivitas termal fluida nano menggunakan metode 
steady state cylndrical cell dengan alat ukur thermal conductivity for liquids and gases P.A 
Hilton model H1111 didapatkan data berupa konduktivitas termal fluida nano. Data yang 
diperoleh dihitung dengan menggunakan persamaan (6) kemudian dibuat grafik seperti yang 
ditunjukkan pada gambar 2. 

 

 Gambar 3.1Grafik hubungan antara temperatur dan fraksi volume  
terhadap konduktivitas termal 

 
Dari grafik yang ditunjukkan pada gambar 3.1 menunjukkan pengaruh konsentrasi fraksi 

volume partikel nano dan temperatur menyebabkan peningkatan nilai konduktivitas termal 
fluida nano dengan semakin tinggi konsentrasi fraksi volume dan temperatur, semakin besar 
nilai konduktivitas termalnya.  

Pada fraksi volume yang sama 1,5% pada temperatur plug (T1) 30,4oC, 33,8oC, 39,7oC, 
41,3oC, dan 46oC memiliki nilai konduktivitas termal 0,1500W/moC, 0,1511W/moC, 
0,1516W/moC, 0,1550W/moC, dan 0,1561W/moC secara berurutan. Hal ini menunjukkan 
peningkatan temperatur mampu meningkatkan nilai konduktivitas termal fluida nano. 

Pada temperatur yang sama, penambahan konsentrasi partikel nano mampu meningkatkan 
nilai konduktivitas termal fluida nano sekitar 2% - 5% untuk setiap kenaikan fraksi volume. 
Pada temperatur plug (T1) rata-rata 30,2oC konduktivitas termal oli termo xt32 adalah 0,1312 
W/moC, penambahan partikel fraksi volume 0,5% konduktivitas termal fluida nano menjadi 
0,1338W/moC, penambahan 1% konduktivitas termal fluida nano menjadi 0,1403W/moC, dan 
penambahan 1,5% konduktivitas termal fluida nano menjadi 0,1500W/moC. Hal ini 
menunjukkan penambahan konsentrasi partikel nano mampu meningkatkan nilai konduktivitas 
termal fluida nano.  
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Kemudian hasil eksperimen dibandingkan dengan model peningkatan konduktivitas 
termal. Pada penelitian ini dilakukan perbandingan dengan model Maxwell dan Hamilton-
Crosser seperti yang ditunjukkan pada gambar 3 berikut ini. 
 

 Gambar 3.2 Grafik perbandingan konduktivitas termal  
hasil eksperimen dengan model Maxwell dan Hamilton-Crosser 

 
Gambar 3.2 merupakan grafik perbandingan nilai konduktivitas termal hasil eksperimen 

dengan model Maxwell dan Hamilton-Crosser. Model Maxwell dan Hamilton-Crosser memiliki 
nilai konduktivitas termal yang sama disebabkan bentuk partikel TiO2 berbentuk spheres 
sehingga hasil perhitungan menunjukkan nilai yang sama. Pada grafik menunjukkan bahwa nilai 
konduktivitas termal mengalami kenaikan yang tidak jauh berbeda antara hasil eksperimen 
dengan model. Pada model prediksi Maxwell dan Hamilton-Crosser kenaikan nilai 
konduktivitas termal memiliki kenaikan secara linier seiring dengan kenaikan fraksi volume.  
 
DAFTAR NOTASI 

  = panas yang dipindahkan (W),  
k  = konduktivitas termal efektif dari sampel fluida nano (W/m.oC) 

T  = perbedaan temperatur dari T1dan T2 (oC), 
r = jarak ruang bebas (radial clearence) = 0.34 mm 

A = area efektif dari jalur konduktor melalui sampel nano fluida = 0.0133 m2 
V = voltage (V)   
I = current (A) 
Qe  = input panas elektrik (watt) 

 = fraksi volume (%) 
Vpartikel = volume partikel nano 
Wpartikel = berat partikel nano 
knf = konduktivitas termal fluida nano (W/moC) 
kbf = konduktivitas termal fluida dasar (W/moC) 
kp = konduktivitas termal partikel (W/moC) 

partikel = densitas partikel nano (g/cm3) 
T1 = temperatur plug (oC) 
T2 = temperatur jacket (oC) 
 
IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan mengenai nilai konduktivitas fluida nano 
TiO2/oli termo xt32 dapat diambil kesimpulan bahwa nilai konduktivitas termal fluida nano 
mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan temperatur dan fraksi volume.  Pada temperatur 
yang sama, penambahan konsentrasi partikel nano mampu meningkatkan nilai konduktivitas 



Science And Engineering Na onal Seminar 1 (SENS 1)-  Semarang, 8 Agustus 2015 

47 ISBN : 978-602-0960-12-8 

termal fluida. Sementara pada fraksi volume yang sama, peningkatan temperatur juga mampu 
meningkatkan konduktivitas fluida nano. Kenaikan nilai konduktivitas termal fluida nano 
tertinggi sekitar 12% dibandingkan dengan fluida dasarnya didapat pada fraksi volume 1,5% 
dengan temperatur plug (T1) 44,6oC. Hasil eksperimen dibandingkan dengan model Maxwell 
dan Hamilton-Crosser untuk memprediksi peningkatan konduktivitas termal juga menunjukkan 
nilai yang tidak jauh berbeda. Dengan adanya kenaikan nilai konduktivitas termal ini 
diharapkan fluida nano bisa diaplikasikan di bidang engineering sebagai fluida pemindah panas 
yang memiliki performa yang lebih baik dibandingkan dengan menggunakan fluida tanpa 
penambahan partikel nano. 
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