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Abstract
Nanofluid is a liquid fluid mixture with solid particles having sizes in nanometers (10 9
m). Nanofluid is potentially applied in the industry such as microelectronics,
transportation, and manufacturing. There is a problem in a single nanofluid where high
thermal conductivity but easily agglomerated or otherwise, therefore this research is
conducted on hybrid Al2O3-TiO2-Water. The purpose of this research was to investigate
the effect of nanoparticle composition on the characterization of agglomeration and
wettability hybrid nanofluids, and to compare the ability of hybrid nanofluids with single
nanofluid in preventing agglomeration.
This research was conducted by synthesizing hybrid nanofluid and single nanofluid
using magnetic stirrer for 30 minutes with variation of volume fraction 0,1%; 0.3%;
0.5%; 0.7%; 1%; 3%; 5%; 7% and varying the composition of Al 2O3 with TiO2
nanoparticles in hybrid nanofluids by 75%:25%; 50%:50% and 75%:25%.
Agglomeration was observed visually and measured absorbance using UV-Vis,
wettability testing by measuring the contact angle between hybrid nanofluid with
sintered powder wick surface using HSVC and ImageJ software.
The test results showed an increase in volume fraction, agglomeration of hybrid
nanofluids longer and better wettability. At the same volume fraction, hybrid nanofluids
containing more Al2O3 have better wettability and longer agglomeration, and hybrid
nanofluids have longer agglomeration times than TiO2 nanofluid.

1. Pendahuluan
Dalam dekade terakhir penelitian tentang nanofluida telah meningkat pesat. Nanofluida adalah suatu
campuran atau suspensi antara fluida cair (yang disebut fluida dasar) dengan partikel solid yang
mempunyai ukuran diameter dalam nanometer (10-9 m). Fluida dasar dapat berupa air, cairan organik,
biocairan, minyak dan pelumas. Bahan nanopartikel dapat berupa logam kimia stabil, oksida logam,
keramik oksida, karbida logam, nitrida logam dan karbon (Sarkar, Ghosh, & Adil, 2015). Istilah
nanofluida pertama kali dikemukakan oleh Choi pada tahun 1995 dari laboratorium Nasional Argonne,
Amerika Serikat (Wang & Mujumdar, 2007).
Menurut (Hatwar & Kriplani, 2014) nanofluida berpotensi diaplikasikan pada industri seperti
mikroelektronika, transfortasi dan manufaktur. Secara teoritis nanofluida memiliki konduktivitas termal
yang lebih baik dari fluida dasarnya, selain itu efek gerak brown akan terjadi pada nanopartikel yang
menyebabkan nanopartikel melayang-layang pada fluida dasar sehingga dapat meminimalisir terjadinya
aglomerasi pada nanofluida. Jika diaplikasikan, kemungkinan terjadinya penyumbatan (clogging) di
dalam saluran sangat kecil, lalu karena kecilnya partikel maka abrasi antara nanofluida dengan dinding
saluran kecil terjadi (Putra, 2003).
Pada nanofluida tunggal terdapat permasalahan, dimana konduktivitas termalnya tinggi namun mudah
teraglomerasi dan sebaliknya. Aglomerasi berdampak buruk terhadapap stabilitas nanofluida dan
menyebabkan menurunnya kemampuan nanofluida dalam menghantarkan panas. Selain konduktivitas
termal dan aglomerasi, kemampuan nanofluida dalam menghantarkan panas juga dipengaruhi oleh
wettability (derajat kebasahan). Karena permasalahan tersebut para peneliti mulai mengembangkan dan
melakukan penelitian terhadap hybrid nanofluida. Saat ini, studi tentang hybrid nanofluida yang
sebagian besar pada konduktivitas termal sedangkan penelitian tentang aglomerasi dan wettability
nanofluida masih terbatas, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui karakterisasi
agglomerasi dan wettability hybrid nanofluida Al2O3-TiO2-Air pada kosentrasi rendah dan tinggi.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh komposisi nanopartikel terhadap karakter
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aglomerasi dan wettability hybrid nanofluida, serta mengetahui kemampuan hybrid nanofluida
menghambat aglomerasi dibandingkan nanofluida tunggal.
Hybrid nanofluida adalah jenis nanofluida yang sangat baru, yang dapat dibuat dengan mensintesa
berbagai jenis (dua atau lebih dari dua) nanopartikel dalam fluida dasar (Nata Septiadi, Putra, & Saleh,
2015). Tujuan utama dari sintesis hybrid nanofluida adalah untuk mendapatkan keunggulan-keunggulan
sifat dari bahan penyusunnya. Menurut (Devendiran & Amirtham, 2016) sintetis nanopartikel hibrida
memberikan perbaikan pada sifat fisik-kimia yang tidak diperoleh pada nanofluida yang menggunakan
nanomaterial tunggal. (Sarkar et al., 2015) menyatakan tujuan penyertaan nanopartikel hibrida dalam
fluida dasar adalah untuk meningkatkan karakteristik perpindahan panas fluida dasar melalui kombinasi
sifat termo-fisik nanomaterial.
Nanopartikel memiliki luas permukaan yang besar mengakibatkan gaya tarik menarik (Van der waals)
pada permukaan nanopartikel meningkat. Gaya Tarik menarik ini cenderung menarik partikel lain untuk
membentuk gugus yang dikenal sebagai aglomerasi (Ilyas, Pendyala, & Marneni, 2014). Pembentukan
aglomerat memiliki dampak negatif terhadap stabilitas nanofluida (Hong & Kim, 2012). Aglomerasi
akan menyebabkan nanopartikel akan mengendap atau tersedimentasi sehingga nanofluida menjadi
jernih. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan pengendapan adalah kosentrasi partikel, ukuran
partikel dan densitas (Geankoplis, 2003).
Penelitian tentang aglomerasi nanofluida sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh (Witharana, Hodges,
Xu, Lai, & Ding, 2012) mereka mengamati perilaku pengendapan suspensi alumina (fraksi volume
0,5%) pada tingkat pH yang berbeda. Mereka menemukan bahwa nanosuspensi stabil selama 30 menit
pada pH 6,3. (Liu, Sun, Borthwick, & Ni, 2013) meneliti perilaku agglomerasi dan sedimentasi
nanopartikel TiO2, nanosuspensi dengan ukuran aglomerat lebih dari 1000 nm menunjukkan stabilitas
yang buruk. (Subramaniyan, Priya, Kottaisamy, & Ilangovan, 2014) melakukan penelitian
menggunakan nanopartikel TiO2 10 ml, etanol 20 ml dan air 30 ml dibuat dengan metode sol-gel, dan
didapat waktu sedimentasi TiO2 adalah 9-10 hari, memiliki ukuran yang tidak homogen dengan
agglomerasi tinggi dan diameter partikel rata-rata berada pada kisaran 50 -100 nm. (Haghighi et al.,
2013) mengamati perilaku sedimentasi lempung, Al2O3 dan CeO2 dalam campuran air, EG (Etanol
Glikol) dan air (EG 50 vol%) diamati dengan menggunakan metode fotografi. Ditemukan bahwa
nanosuspensi dengan konsentrasi nanopartikel rendah menunjukkan stabilitas yang lebih baik daripada
nanosuspensi dengan konsentrasi tinggi.
Wettability adalah kemampuan cairan untuk menjaga kontak dengan permukaan padat (Choi
& Eastman, 1995). Wettability juga dapat diartikan sebagai interaksi yang menentukan
besarnya sudut kontak antara fluida cair dan permukaan padat, yang mana bila cairan
menyebar secara spontan pada permukaan disebut dengan basah. Bila interaksi antar cairan
dan permukaan lemah, cairan akan membentuk butir-butir cairan di permukaan dan hanya
membasahi sebagian permukaan (Bernardin, Mudawar, Walsh, & Franses, 1997). Semakin
tinggi derajat kebasahan, semakin besar daerah yang dibasahi oleh fluida maka perpindahan kalor juga
semakin besar (Deendarlianto, Hidaka, & Kohno, 2008). Sudut kontak kurang dari 90° (hidrofilik)
biasanya mengindikasikan pembasahan permukaan sangat bagus, dan cairan akan menyebar di area yang
luas di permukaan. Sudut kontak yang lebih besar dari 90° (hidrofobik) biasanya menunjukkan
pembasahan permukaan tidak bagus, sehingga cairan akan meminimalkan kontak dengan permukaan.
Sudut kontak bergantung pada tiga parameter, yaitu tegangan permukaan, tegangan adhesi dan faktor
kekasaran permukaan (Kim, Bang, Buongiorno, & Hu, 2006). Peningkatan kosentrasi nanopartikel
dapat meningkatkan wettability nanofluida dan tegangan permukaan sehingga sudut kontaknya menurun
(Zhu, Zhao, Li, Guan, & Li, 2011). (Jackson et al., 2014) melakukan penelitian mengenai wettability
nanofluida, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tetesan nanofluida secara konsisten menghasilkan
koefisien perpindahan panas konvektif yang lebih tinggi daripada air. Nanofluida lebih hidorfilik
daripada air sehingga sudut kontak dengan permukaan lebih kecil, serta perpindahan panasnya lebih
baik dibandingkan air. (Bhuiyan, Saidur, Amalina, Mostafizur, & Islam, 2015) menyatakan tegangan
permukaan nanofluida meningkat seiring dengan meningkatnya kosentrasi nanopartikel. (Tanvir &
Qiao, 2012) juga menyatakan tegangan permukaan nanofluida meningkat secara linier dengan
peningkatan konsentrasi dan ukuran partikel.

Prosiding KITT (Konferensi Ilmiah Teknologi Texmaco) | Vol 1, 2018 | Hal. 218

ISSN (online) 2622-0164 | ISSN (cetak) 2620-6331

2. Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimental yang meliputi studi literatur, persiapan alat dan
bahan, preparasi nanofluida, penguijian karakteristik aglomerasi dan wettabilty dan dilakukan analisa
hasil penelitian.
2.1. Preparasi nanofluida
Nanofluida tunggal dan hybrid nanofluida dibuat dengan cara mencampurkan partikel nano Al2O3 dan
TiO2 kedalam fluida dasar berupa aquades (air suling). Partikel yang digunakan adalah nanopartikel
komersil dari Nano Degussa berrukuran 20 nm. Nanofluida disintesa menggunakan Magnetic Stirrer
selama 30 menit. Nanofluida dibuat dengan variasi kosentrasi fraksi volume yaitu kosentrasi rendah
(0,1%; 0,3%; 0,5%; 0,7%) dan kosentrasi tinggi (1%; 3%; 5%; 7%) serta memvariasikan komposisi
nanopartikel Al2O3 dengan TiO2 pada hybrid nanofluida sebesar 75%:25%; 50%:50% dan 75%:25%.
Skema pembutan hybrid nanofluida dapat dilihat pada gambar 1.
Pengukuran volume nanopartikel dilakukan dengan cara perkalian massa nanopartikel dengan massa
jenisnya, dimana nanopartikel Al2O3 memiliki massa jenis 0,18 g/ml dan TiO2 sebesar 0,24 g/ml.
Perbandingan massa nanopartikel dengan fluida dasar pada hybrid nanofluida dan nanofluida tunggal
dapat dilihat pada tabel 1 dan tabel 2.

Gambar 1. Skema pembuatan hybrid nanofluida.
Tabel 1. Perbandingan massa nanopartikel dengan fluida dasar pada hybrid nanofluida.
Fraksi Volume
(%)

Volume
Air (ml)

0,1
0,3
0,5
0,7
1
3
5
7

99,9
99,7
99,5
99,3
99
97
95
93

Massa Nanopartikel (gram)
75 % : 25 %
50 % : 50 %
25 % : 75 %
Al2O3
TiO2
Al2O3
TiO2
Al2O3
TiO2
0,0135
0,0060 0,0090 0,0120
0,0045
0,0180
0,0405
0,0180 0,0270 0,0360
0,0135
0,0540
0,0675
0,0300 0,0450 0,0600
0,0225
0,0900
0,0945
0,0420 0,0630 0,0840
0,0315
0,1260
0,1350
0,0600 0,0900 0,1200
0,0450
0,1800
0,4050
0,1800 0,2700 0,3600
0,1350
0,5400
0,6750
0,3000 0,4500 0,6000
0,2250
0,9000
0,9450
0,4200 0,6300 0,8400
0,3150
1,2600

Tabel 2. Perbandingan massa nanopartikel dengan fluida dasar pada nanofluida tunggal.
Fraksi Volume
(%)
0,1
0,3
0,5
0,7
1
3
5
7

Volume
Air (ml)
99,9
99,7
99,5
99,3
99
97
95
93

Massa Nanopartikel (gram)
Al2O3
TiO2
0,018
0,024
0,054
0,072
0,090
0,120
0,126
0,168
0,180
0,240
0,540
0,720
0,900
1,200
1,260
1,680
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2.2 Pengamatan Aglomerasi
Aglomerasi nanofluida terjadi karena penggumpalan antar partikel akibat dari gaya van der waals dan
melemahnya gerak brown pada nanofluida. Aglomerasi menyebabkan menurunnya tingkat homogenitas
pada nanofluida sehingga partikel akan cendrung mengendap di bagian bawah dan mengakibatkan
nanofluida akan terlihat bening pada bagian atas. Oleh karena itu pengamatan aglomerasi dapat
dilakukan secara visual.
Dalam penelitian ini juga dilakukan pengamatan aglomerasi menggunakan UV-Vis dengan mengukur
absorbansi nanofluida. Pengambilan data absorbansi dilakukan karena kemampuan pengamatan
terhadap sedimen setiap orang berbeda, nanofluida Al2O3 dan TiO2 berwarna putih dan keruh sehingga
tidak bisa dengan jelas melihat sedimen yan terbentuk. Pengambilan data absorbansi menggunakan UVVis Double Beam Shimadzu/UV-1800, software UVProbe digunakan untuk menampilkan hasil
pengukuran absorbansi. panjang gelombang yang digunakan dalam pengujian adalah 200-680 nm.
pengambilan data absorbansi dilakukan tiga kali yaitu sehari setelah sintesa, 8 hari setelah sintesa dan
15 hari setelah sintesa
2.3. Pengujian Wettability
Wettability nanofluida diamati menggunakan HSCV (high speed camera video) dilakukan dengan
melakukan penetrasi nanofluida terhadap bidang datar dan kamera yang memiliki resolusi tinggi akan
merekam perilaku fluida yang mengenai permukaan bidang datar. Dalam pengujian ini bidang datar
yang digunakan adalah permukaan sintered powder wick dan gambar 2a adalah skema pengujian
wettability. Gambar yang di dapat dari HSVC kemudian diukur sudut kontaknya menggunakan software
ImageJ, Metode pengukurannya dilakukan dengan mengukur sudut antara garis tangen tetesan fluida
dengan permukaan datar. Cara pengukurannya dapat dilihat pada gambar 2b.

a

b

Gambar 2. (a) Skema pengujian wettability, (b) Pengukuran sudut kontak
nanofluida pada permukaan datar
3.Hasil dan Pembahasan
3.1. Pengamatan Aglomerasi Nanofluida Secara Visual
Pada penelitian ini, aglomerasi nanofluida tunggal dan hybrid nanofluida diamati secara visual
sedangkan pengamatan aglomerasi dengan mengukur absorbansi menggunakan UV-Vis hanya
dilakukan pada hybrid nanofluida saja. Hal tersebut dikarenakan nanofluida tunggal hanya dijadikan
data pembanding untuk mengetahui kemampuan hybrid nanofluida dalam menghambat aglomerasi.
Hybrid nanofluida dan nanofluida tunggal yang telah disintesa disimpan dan diamati aglomerasinya
secara visual dengan cara melihat endapan (sedimen) yang terjadi pada nanofluida tersebut, waktu yang
diperlukan nanopartikel sampai mengendap secara keseluruhan sehingga nanofluida tersebut menjadi
jernih dapat dilihat pada gambar 3.
Nanofluida tunggal dan hybrid nanofluida kosentrasi rendah lebih cepat teragomerasi dibandingkan
dengan kosentrasi tinggi dan semakin tinggi fraksi volume nanopartikel, aglomerasi nanofluida semakin
lama. Pada kosentrasi rendah nanopartikel pada nanofluida teraglomerasi pada minggu pertama dan
kedua, Nanofluida kosentrasi tinggi secara visual pada minggu pertama sudah terbentuk aglomerat,
namun waktu yang dibutuhkan keseluruhan nanopartikel teraglomerasi hingga nanofluida menjadi
bening lebih lama dibandingkan kosentrasi rendah. Hybrid nanofluida dengan fraksi volume 7% dengan
komposisi 75%Al2O3:25%TiO2 mengalami aglomerasi hingga membentuk cairan bening dan endapan
pada bagian bawah tempat penyimpanan paling lama dibandingkan hybrid nanofluida yang lainnya yaitu
selama 72 hari dan yang paling cepat teraglomerasi adalah hybrid nanofluida fraksi volume 0,1% dengan
variasi partikel 50%Al2O3:50%TiO2 dan 25%Al2O3 :75%TiO2.
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Gambar 3. Grafik waktu aglomerasi nanofluida tunggal dan hybrid nanofluida dengan variasi
fraksi volume dan komposisi nanopartikel Al2O3 :TiO2 pada hybrid nanofluida.
Pada nanofluida tunggal, nanofluida Al2O3 pada fraksi volume 7% paling lama teraglomerasi yaitu
selama 81 hari dan yang paling cepat teraglomerasi adalah nanofluda TiO2 selama 4 hari penyimpanan.
Pada fraksi volume yang sama nanofluida Al2O3 lebih lama teraglomerasi dibandingkan nanofluida TiO2
dan hybrid nanofluida yang mengandung lebih banyak partikel Al2O3 juga teraglomerasi lebih lama. Hal
tersebut menunjukkan bahwa stabilitas partikel Al2O3 lebih bagus dibandingkan partikel TiO2.
Berdasarkan pengamatan secara visual homogenitas nanofluida tunggal dan hybrid nanofluida menurun
seiring bertambahnya waktu penyimpanan, hal tersebut disebabkan oleh efek gerak brown pada
nanopartikel melemah akibat penggumpalan antar nanopartikel, karena penggumpalan tersebut
nanopartikel akan tersedimentasi pada bagaian bawah dan nanofluida tersebut menjadi jernih.
Perubahan homogenitas nanofluida ditunjukan pada gambar 4.

Gambar 4. Perubahan homogenitas nanofluida Al2O3 pada fraksi volume 0,7%
3.2 Pengamatan Aglomerasi Menggunakan UV-Vis
Penelitian ini juga dilakukan pengamatan aglomerasi menggunakan UV-Vis dengan mengukur
absorbansi dari hybrid nanofluida. Karena sebagian besar puncak absorbansi dari hybrid nanofluida hasil
pengujian adalah 4, dimana batas maksimal pengukuran dari UV-Vis Double Beam Shimadzu/UV-1800
adalah 4 hal tersebut memungkinkan terjadi overscale dalam pengukurannya sehingga jika nilai
absorbansinya lebih dari 4 maka UV-Vis akan menampilkan pada batas maksimumnya. Oleh karena itu
untuk membandingkan absorbansi masing-masing hybrid nanofluida dilakukan dengan menghitung
rata-rata absorbansi dari panjang gelombangg 200-680 nm. Gambar 5 adalah salah satu hasil pengukuran
absorbansi dan tabel 3 adalah data rata-rata hasil pengukuran absorbansi.
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Gambar 5. Absorbansi hybrid nanofluida kosentrasi tinggi 1 hari setelah sintesa
Tabel 3. Rata-rata absorbansi hybrid nanofluida pada panjang gelombang 200-680 nm
Fraksi
Volume (%)
0,1
0,3
0,5
0,7
1
3
5
7

25% Al2O3:75% TiO2
1 hari
8 hari
15 hari
1,318
0,631
0,098
3,528
0,362
0,147
3,729
3,565
0,382
3,798
3,803
0,660
3,868
0,370
0,369
3,991
1,570
0,696
3,985
1,115
1,069
3,977
1,449
1,418

50% Al2O3:50% TiO2
1 hari
8 hari
15 hari
0,985
0,545
0,090
3,493
3,125
0,248
3,662
3,623
0,383
3,567
3,535
1,665
3,809
0,557
0,458
3,978
1,079
0,956
3,993
1,542
1,507
3,980
1,946
1,892

75% Al2O3:25% TiO2
1 hari
8 hari
15 hari
2,378
0,676
0,166
2,892
2,430
0,324
3,507
3,471
0,539
3,698
3,533
1,821
3,636
1,205
1,078
3,896
1,314
1,274
3,988
1,719
1,709
3,951
2,107
2,053

Dari tabel 3, dapat dilihat bahwa absorbansi semua hybrid nanofluida menurun seiring dengan
bertambahnya waktu penyimpanan hal tersebut mengindikasikan homogentias hybrid nanofluida
menurun. Hybrid nanofluida kosentrasi tinggi pada minggu pertama mengalami penurunan absorbansi
secara signifikan dan pada minggu kedua terjadi penurunan tetapi tidak signifikan sedangkan Hybrid
nanofluida kosentrasi rendah pada minggu pertama mengalami penurunan absorbansi tidak signifikan,
tetapi pada minggu kedua terjadi penurunan absorbansi secara signifikan.
Dengan bertambahnya fraksi volume absorbansi hybrid nanofluida meningkat pada pengukuran
pertama. Pada pengukuran kedua (8 setelah sintesa) absorbansinya meningkat dari fraksi volume 0,1%
sampai 0,7% kemudian terjadi penurunan pada fraksi 1% dan mengalami kenaikan lagi sampai fraksi
7%. Pada pengukuran ketiga, perubahan absorbansi hybrid nanofluida sama seperti pengukuran kedua
yaitu terjadi kenaikan dan penurunan absorbansi. Pada pengukuran kedua dan ketiga, fraksi volume
0,7% dengan komposisi 75% Al2O3:25% TiO2 memiliki absorbansi lebih tinggi dibandingkan fraksi
volume 1%, 3% dan 5% namun secara visual lebih cepat teragglomersi, hal tersebut mengindikasikan
bahwa stabilitasnya menurun setelah dua minggu penyimpanan.
Berdasarkan hasil pengukuran absorbansi, pada fraksi volume yang sama sebagian besar hybrid
nanofluida yang mengandung 75% partikel Al2O3 memiliki nilai absorbansi lebih tinggi. Hal tersebut
menunjukan nanofluida yang mengandung lebih banyak partikel Al2O3 memiliki stabilitas yang lebih
baik. Pengamatan aglomerasi secara visual juga menunjukkan pada fraksi volume sama hybrid
nanofluida yang mengandung lebih banyak partikel Al2O3 stabilitasnya lebih bagus. Pada nanofluida
tunggal, nanofluida TiO2 lebih cepat teraglomerasi dibandingkan nanofluida Al2O3.
Aglomerasi hybrid nanofluida yang lebih banyak mengandung partikel Al2O3 lebih lambat terajdi karena
efek geran brown bertahan lebih lama pada partikel dan Al2O3 memiliki densitas yang lebih kecil
dibandingkan TiO2. Waktu aglomerasi lebih lambat terjadi pada fraksi volume yang lebih tinggi
dikarenakan pada fraksi yang lebih tinggi terjadi gaya gesek lebih besar antar nanopartikel sehingga
nanopartikel akan melayang-layang dalam fluida dasarnya yang menyebabkan lama terbentuknya
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sedimen. Hal tersebut sesuai dengan yang dinyatakan (Geankoplis, 2003) yaitu densitas yang semakin
kecil akan menyebabkan gaya apung semakin besar dan semakin besarnya kosentrasi gaya gesek yang
dialami partikel semakin besar.
3.3 Wettability Hybrid Nanofluida
Gambar 6 dan gambar 7 adalah hasil pengukuran sudut kontak dari hybrid nanofluida dan pada
penelitian ini juga dilakukan pengukuran sudut kontak pada aquades yang digunakan sebagai fluida
dasar dan didapat nilai sudut kontaknya sebesar 107,4˚.

Gambar 6. Sudut kontak dengan permukaan sintered powder wick (a) Aquades, (b) hybrid
nanofluida fraksi volume 0,1% 25%Al2O3:75%TiO2, (c) hybrid nanofluida fraksi volume 7%
75%Al2O3:25%TiO2.

Gambar 7. Grafik sudut kontak nanofluida dengan variasi faksi volume dan komposisi
nanopartikel
Berdasarkan gambar 7 dapat dilihat bahwa semakin tinggi fraksi volume nanopartikel pada hybrid
nanofluida sudut kontaknya semakin kecil, hal tersebut mengindikasikan peningkatan fraksi volume
memberikan wettability yang baik. Semua hybrid nanofluida memiliki sudut kontak lebih kecil dari
sudut kontak aquades, itu menunjukkan penambahan nanopartikel pada fluida dasar dapat
meningkatkan wettability. Pada fraksi volume 0,1% dan 0,3% hybrid nanofluida bersifat hidrofobik
(sudut kontak lebih dari 90°). Hybrid nanofluida fraksi volume 7% dengan komposisi 75%Al2O3
:25%TiO2 memiliki sudut kontak paling kecil yaitu 34,7˚. Pada fraksi volume yang sama, hybrid
nanofluida yang mengandung lebih banyak partikel Al2O3 memiliki sudut kontak yang lebih kecil.
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Chinnam, Das, Vajjha, & Satti,
2015), mereka meneliti sudut kontak nanofluida Al2O3, SiO2 dan ZnO dengan variasi fraksi volume
dan menggunakan ukuran nanopartikel yang berbeda. Gambar 8 adalah hasil dari penelitiannya,
peningkatan fraksi volume menyebabkan sudut kontak antara nanofluida dan permukaan kaca
menurun, serta pada nanofluida Al2O3 dan SiO2 dengan ukuran partikel lebih besar memiliki sudut
kontak lebih kecil pada fraksi volume yang sama. Hasil yang sama juga didapat pada penelitian
(Chaudhuri & Paria, 2014) dimana sudut kontak antara nanofluida TiO2 dan permukaan PTFE (Teflon)
menurun dengan peningkatan fraksi volume.
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Gambar 8. Grafik sudut kontak nanofluida dengan variasi faksi volume dan ukuran
nanopartikel (Chinnam et al., 2015)
Sudut kontak bergantung pada tiga parameter, yaitu tegangan permukaan, tegangan adhesi dan faktor
kekasaran permukaan (Kim et al., 2006). (Bhuiyan et al., 2015) menyatakan tegangan permukaan
nanofluida meningkat seiring dengan meningkatnya kosentrasi nanopartikel. (Tanvir & Qiao, 2012)
juga menyatakan tegangan permukaan nanofluida meningkat secara linier dengan peningkatan
konsentrasi dan ukuran partikel. Jika tegangan permukaan meningkat maka luas area kontak antara
nanofluida dengan permukaan semakin besar dan sudut kontak antara nanofluida semakin kecil.
Sudut kontak dipengaruhi oleh gaya-gaya yang terjadi pada nanofluida dengan permukaan, diantaranya
gaya tarik-menarik antar partikel, gaya tarik antar partikel dengan molekul padat pada permukaan.
Ukuran nanopartikel rata-rata 20 nm jika dibandingkan dengaan molekul air jauh lebih tinggi, dengan
ukuran dan massa yang lebih besar akan menyebabkan gaya kebawah ketika nanofluida menyentuh
permukaan. Dengan demikian sudut kontak akan berkurang dan area yang dibasahi semakin besar.
Semakin banyak nanopartikel pada nanofluida, semakin kuat efek tersbut terjadi. Ketika fraksi volume
meningkat maka semakin banyak partikel yang terdapat pada nanofluida, sehingga mengurangi sudut
kontak dengan permukaan. Sudut kontak lebih kecil pada hybrid nanofluidda yang mengandung lebih
banyak partikel Al2O3, terjadi karena gaya tarik menarik partikel Al2O3 dengan permukaan lebih besar
dibandingkan partikel TiO2.
4. Kesimpulan
Berdasarkan pengujian dan analisa data pada nanofluida tungal dan hybrid nanofluida Al2O3-TiO2-Air
dapat disimpulkan sebagai brikut. Secara visual aglomerasi hybrid nanofluida Al2O3-TiO2-Air
kosentrasi rendah lebih cepat dibandingakan kosentrasi tinggi, semakin tinggi fraksi volume
nanopartikel pada nanofluida aglomerasinya semakin lama. Absorbansi hybrid nanofluida pada
kosentrasi tinggi dan rendah menurun seiring bertambahnya waktu penyimpanan. Wettability hybrid
nanofluida semakin baik dengan meningkatnya fraksi volume, pada kosentrasi rendah hybrid nanofluida
dengan fraksi volume 0,1% dan 0,3% bersifat hidrofobik sedangkan yang lainnya bersifat hidrofilik
dan pada kosentrasi tinggi semuanya bersifat hidrofilik.
Pada fraksi volume yang sama hybrid nanofluida dengan komposisi 75%Al2O3:25%TiO2 mengalami
aglomerasi lebih lama dan absorbansinya lebih tinggi. Pada fraksi volume yang sama hybrid nanofluida
dengan nanopartikel Al2O3 lebih banyak memiliki wettability lebih baik dibandingkan hybrid nanofluida
yang lebih banyak mengandung nanopartikel TiO2.
Hybrid nanofluida lebih lama teraglomerasi dibandingakan nanofluida TiO2 namun lebih cepat
dibandingakan nanofluida Al2O3, densitas nanopartikel TiO2 yang lebih tinggi menyebabkan aglomerasi
lebih cepat terjadi pada nanofluida TiO2 dan hybrid nanofluida yang mengandung 75% nanopartkel
TiO2.
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