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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

       Alat penukar kalor (heat exchanger) merupakan suatu peralatan dimana terjadi 

perpindahan panas dari suatu fluida yang temperaturnya lebih tinggi kepada fluida 

lain yang temperaturnya lebih rendah. Perpindahan panas dapat terjadi dengan 3 cara, 

dimana mekanisme perpindahan panas itu sendiri berlainan. Perpindahan panas 

tersebut dapat dilaksanakan secara molekuler atau konduksi, secara aliran atau 

perpindahan konveksi dan secara gelombang elektromagnetik atau radiasi. 

       Alat penukar kalor (heat exchanger) secara langsung ialah dimana fluida yang 

panas akan bercampur secara langsung dengan fluida dingin dalam suatu bejana atau 

ruangan tertentu tanpa adanya sekat atau pemisah. 

 Alat penukar kalor (heat exchanger) secara tidak langsung ialah dimana fluida 

panas tidak berhubungan langsung (indirect contact) dengan fluida dingin. Jadi 

proses perpindahan panasnya itu mempunyai media perantara. 

 Jenis konstruksi alat penukar kalor diantaranya adalah jenis shell dan tube (shell 

and tube heat exchangers). Beberapa keuntungan pada jenis alat penukar kalor shell 

and tubes exchanger yaitu kemampuannya menghandle tekanan fluida dan temperatur 

yang tinggi, kemampuan menghandle flow rate yang tinggi, ketersediaannya dalam 

hampir setiap jenis material, konstruksi yang kokoh dan aman, reabilitas mekanikal 

didalam servicenya.  
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 Dalam laporan ini akan dilakukan perancangan alat penukar kalor  (heat 

exchanger) dengan menggunakan tipe AEU. Atau dengan kata lain bahwa alat 

penukar kalor ini terdiri dari bagian : 

1. A = Type front head dari alat penukar kalor 

2. E = Type shell dari alat penukar kalor 

3. U = Type Rear end head dari alat penukar kalor 

 Front head dengan menggunakn type A. Pada jenis ini, channel barrel 

mempunyai flange pada setiap ujung – ujungnya. Satu flange dibautkan pada 

tubesheet dan suatu pelat flat cover yang dibautkan pada salah satu sisi yang 

memungkinkan pembersihan bagian dalam dari tubes tanpa membongkar seluruh 

channel atau pipa – pipa yang berkaitan dengannya. Namun untuk inspeksi dan 

perbaikan dari sambungan tube – to – tubessheet, terutama pada ujung dari tubesheet, 

pembongkaran seluruh channel biasanya diperlukan. Pembongkaran seluruh channel 

tentunya juga diperlukan jika tube bundle tersebut harus diambil. 

 Selain biaya yang relatif tinggi, karena mempunyai dua flange, jenis A ini 

dipakai secara luas khususnya dalam industri petroleum refineries yang cenderung 

menjadi jenis standard.  

 Shell dengan menggunakan type E, jenis ini dikenal dengan jenis standart one 

pass cross buffle shell. Jika digunakan suatu single tube pass dan dilengkapi dengan 

lebih dari dua buffle maka kondisinya mendekati aliran berlawanan dan temperatur 

melintang closses ( dengan situasi temperatur keluaran fluida dingin lebih besar dari 

temperatur keluaran fluida panas) dapat diperhitungkan. Penggunaan jenis shell ini 
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banyak digunakan, ini dikarenakan harganya murah, perawatannya mudah serta 

dalam pengopersiannya mudah dilakukan. 

 Untuk rear end head dengan type U. Tipe U ini mempunyai konfigurasi U 

(hairpin tube) adalah unik karena hanya satu tube sheet yang digunakan. Ini tentu 

murah (kadang lebih murah dari suatu fixed sheet). Dan bundlenya begitu mudah 

dikeluarkan untuk pembersihan external dan lagi tidak ada problem ekspansi arah 

differensial. 

 

1.2  Tujuan Penulisan 

 Tujuan penulisan dari Tugas Akhir ini adalah: 

1. Mencari koefisien perpindahan panas total, luas perpindahan panas dan pressure 

drop. 

2. Mencari layout tube yang paling ekonomis diantara tube layout triangular, 

rotated square pitch, rotated triangular dan in-line square pitch. 

3. Mencari hasil desain gambar alat penukar kalor tipe AEU dengan aliran fluida  

1-2 pass. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Pembahasan Tugas Akhir ini hanya tentang: 

1. Desain dan analisis alat penukar kalor tipe AEU. 

2. Menggunakan lay out tube dengan susunan triangular, rotated square, rotated 

triangular dan in-line square. 
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3. Jenis sekat (baffle) dengan single segmental. 

4. Perhitungan analitis menggunakan metode Bell-Delaware dan komputasi 

menggunakan software HTFS. 

5. Fluida panas yang digunakan pada shell adalah benzene sedangkan fluida dingin 

yang digunakan pada tube adalah water. 

6. Dalam desain alat penukar kalor ini fluida yang digunakan tidak mengalami 

perubahan fase. 

 

1.4 Metode Penelitian  

 Adapun dalam mengumpulkan data-data penulis mengambil dari beberapa 

metode yaitu: 

1. Metode Observasi, yaitu Pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung 

di lapangan. 

2. Metode Wawancara, yaitu Pencarian data dengan menanyakan secara langsung 

kepada pembimbing lapangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan 

permasalahan yang sering terjadi. 

3. Metode Literatur, yaitu pengumpulan data dengan acuan buku-buku pendukung 

teknik mesin serta panduan-panduan lain yang masih mempunyai hubungan 

dengan mesin atau alat yang ditinjau. 
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1.5  Sistematika Penulisan 

 Adapun gambaran penulisan laporan Tugas Akhir ini disusun dengan sistematika 

sebagai berikut: 

BAB I       PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan secara singkat tentang latar belakang masalah, 

tujuan penulisan, batasan masalah, metode pengumpulan data, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II      LANDASAN TEORI  

 Pada bab ini berisikan teori dasar yang berhubungan dengan 

pembuatan alat penukar kalor 

BAB III   STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL ALAT PENUKAR KALOR 

 Pada bab ini berisikan tentang bagian, jenis dan fungsional alat. 

BAB IV  ANALISIS PERHITUNGAN ALAT PENUKAR KALOR 

Pada bab ini berisikan perhitungan alat penukar kalor menggunakan 

metode Bell-Delaware. 

BAB  V  DESAIN ALAT PENUKAR KALOR MENGGUNAKAN 

SOFTWARE 

  Pada bab ini berisikan langkah-langkah secara komputerisasi 

menggunakan software HTFS.  

BAB VI PENUTUP 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penulisan 

laporan. 




