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SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP TA 2019/2020 

 

Mata Kuliah : Mekanika Fluida 

Hari/Tanggal : Senin, 22 Juni 2020 

Waktu : 120 menit (08.00 – 10.00 WIB) 

Sifat  : Buku Terbuka 

Semester : II 

Dosen : Wandi Arnandi, S.T., M.Eng. 

 

 

Petunjuk:  

a. Bacalah soal dengan teliti!  

b. Kerjakan secara mandiri dengan tahapan penyelesaian yang benar! 

c. Diperbolehkan menggunakan alat hitung/kalkulator (bukan HP). 

d. Satuan hasil penghitungan dinyatakan dalam sistem Satuan Internasional (SI). 

e. Jawaban ditulis tangan pada kertas folio dan dikirimkan dalam format pdf melalui elita 

atau ke email wandiarnandi@untidar.ac.id. dengan nama file: nama mahasiswa_UAS-MF. 

Batas waktu pengiriman adalah 24 jam setelah waktu ujian berakhir. 

 

Soal 

 

Suatu sistem perpipaan seperti gambar 1 dibuat untuk mengalirkan air bersuhu 20oC pada 

debit aliran 0,005 m3/s ke dalam penampung. Pipa yang digunakan dari bahan besi yang 

digalvanis (iron-galvanized) memiliki diameter-dalam 5 cm (diameter nominal 2 inchi) 

dan terdiri dari pipa lurus dengan panjang total 1200 m, dua buah sambungan belokan 

(elbow) 45o long radius tipe flens, empat buah sambungan belokan 90o long radius tipe 

flens, dan sebuah katup globe tipe flens (flanged globe valve) yang terbuka penuh (fully 

open). Sisi keluar pipa menuju penampung berbentuk sharp exit. Pipa di titik 1 berada 

pada ketinggian 400 m terhadap bidang acuan. Berdasarkan data tersebut dan dengan 

mengabaikan rugi energy pada sisi keluar pipa, tentukan 

1. pola aliran di dalam pipa, (Bobot 10%) 

2. rugi energy mayor (dalam satuan meter) sepanjang aliran (titik 1 sampai penampung), 

(Bobot 30%) 

3. rugi-rugi energy minor (dalam satuan meter) sepanjang aliran (titik 1 sampai 

penampung), (Bobot 30%) 

4. rugi energy total (mayot + minor) (dalam satuan meter), (Bobot 10%) dan 

5. tekanan terukur (dalam satuan kPa) di titik 1! (Bobot 20%) 

 

Selamat Mengerjakan 
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Gambar 1. Sistem perpipaan 

 

 

 


