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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Alat – alat penukar kalor ( Heat Exchangers ) saat ini banyak digunakan di 

bidang industri dan biasanya terdapat di industri yang bergerak dibidang industri 

perminyakan ataupun industri kimia. Dalam hal ini suatu perusahaan dapat dilihat 

atau ditinjau dari segi ekonomis berdasarkan pemanfaatan serta penggunaan 

kembali ( recovery ) panasnya. Karena peningkatan biaya operasi pada suatu 

industri, di mana salah satu penyebabnya adalah kebutuhan akan energi yang 

semakin meningkat, sehingga dewasa ini banyak perusahaan yang semakin 

menggairahkan penghematan energi, dengan apa yang disebut dengan energy 

saving. Salah satu kegiatan dalam penghematan energi itu adalah mempergunakan 

kembali energi yang tersisa, yang selama ini dibuang begitu saja ke udara. 

Di dalam industri proses kimia masalah perpindahan energi atau panas 

adalah hal yang sangat banyak dilakukan. Sebagaimana diketauhi bahwa panas 

dapat berlangsung lewat 3 cara, di mana mekanisme perpindahan panas itu sendiri 

berlainan adanya. Adapun perpindahan itu dapat di laksanakan dengan cara 

molekuler ( konduksi ), secara aliran ( konveksi ), secara gelombang elektromagnit 

( radiasi ). Khususnya perpindahan panas yang di bicarakan dalam kasus alat 

penukar kalor ( APK ) adalah perpindahan secara konduksi dan konveksi. 

Alat penukar kalor ( APK ) adalah suatu peralatan di mana terjadi 

perpindahan panas dari suatu fluida lain yang temperaturnya lebih tinggi menuju 
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fluida lain yang temperaturnya lebih rendah. Proses perpindahan panas tersebut 

dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, maksudnya adalah : 

1. Alat penukar kalor ( APK ) yang langsung, yaitu dimana fluida yang panas 

akan bercampur secara langsung dengan fluida dingin ( tanpa adanya pemisah 

) dalam suatu bejana atau ruangan tertentu. 

2. Alat penukar kalor ( APK ) yang tidak langsung, yaitu dimana fluida panas 

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

proses perpindahan panasnya itu mempunyai media perantara, seperti pipa 

atau peralatan jenis lainnya. 

Peralatan yang masuk pada kelompok pertama ( langsung ) adalah : jet 

condenser; pesawat desuperheater pada ketel ( water injection desuperheater ); 

pesawat deaerator ( yaitu antara air ketel dengan uap yang diinjeksikan ); dan lain 

– lain. Sedang pada jenis kedua ( tidak langsung ) adalah condenser pada turbin 

uap, pesawat pemanas uap lanjut pada ketel ( antara uap basah dengan gas asap 

panas pembakaran ), pemanas air pendahuluan pada ketel ( economiser ), pemanas 

udara pembakaran ( air preheater ) dan lain – lain. 

Di dalam penulisan laporan ini akan dibahas mengenai alat penukar kalor 

dengan menggunakan tipe CES, tipe ini digunakan dalam bidang perminyakan. 

Tipe CES dapat diartikan bahwa C adalah nama bagian depan posisi alat, yang 

dapat disebut juga dengan stasionary head. Bagian ini merupakan bagian yang 

dapat dilepas dan dipasang kembali, dengan maksud untuk memudahkan dalam 

pembersihan. E yang mempunyai maksud bagian tengah dari posisi alat, yang 

disebut juga dengan cangkang (shell). Bagian ini yang terdiri-dari pipa-pipa yang 

panjang dan tertata dengan jarak yang telah ditentukan, dan dengan penyangga 
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berupa sekat (baffle). Sedangkan S adalah bagian belakang dari posisi alat, yang 

disebut juga dengan rear head. Bagian ini merupakan bagian yang paling ujung 

sendiri yang berfungsi memanaskan kembali laju aliran fluida. Tipe ini terdiri dari 

dua nozzle yang terdapat pada front head dan dua nozzle yang terdapat pada shell 

atas dan bawah. Adapun alasan yang dapat disampaikan dalam pemilihan alat 

penukar kalor dengan tipe CES yaitu untuk mengetahui besarnya efisiensi thermal 

yang dihasilkan oleh alat ini yaitu caranya dengan membandingkan besarnya 

panas yang dapat dipindakan dari fluida dengan panas maksimum yang dapat 

dipindahkan.  Selain itu juga dibahas mengenai keuntungan maupun kerugian – 

kerugian yang di didapatkan dengan menggunakan tipe CES ini, hal ini akan 

dibahas pada bab dua. Selain mengetahui keuntungan maupun kerugian – 

kerugiannya dalam laporan ini juga akan di bahas bagaimana cara mendesain alat 

penukar kalor yang baik serta menguntungkan dalam dunia industri. Yaitu dengan 

menganalisis perhitungan dari data – data yang diperoleh dari lapangan untuk 

dilakukan perhitungan secara tertulis maupun secara komputerisasi dengan 

memperhatikan standart yang telah ditentukan di dalam mendesain alat penukar 

kalor dengan tipe CES ini. Selain itu juga untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh kotoran yang terdapat pada dinding tube maupun shell terhadap 

perpindahan panas pada alat penukar kalor. Dan besarnya pressure drop yang 

terdapat pada tube maupun shell untuk kemudian dibandingkan dengan batas yang 

diijinkan dalam perancangan alat penukar kalor untuk mendapatkan alat penukar 

kalor yang aman dan  dapat digunakan dengan baik. 
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1.2 Tujuan Penulisan  

 Tujuan penulisan dari Tugas Akhir ini adalah: 

1. Mencari koeffisien perpindahan panas keseluruhan, mencari luas perpindahan 

panas, faktor pengotoran serta penurunan tekanan. 

2. Mencari hasil desain gambar alat penukar kalor tipe CES dengan lay out tube 

triangular, rotated square, rotated triangular square dan in line square dengan 

aliran fluida 1-2 pass. 

3. Mencari alat penukar kalor yang paling ekonomis diantara  lay out tube 

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

 

1.3 Batasan Masalah  

Di dalam melaksanakan Tugas Akhir supaya permasalahan yang dihadapi 

terarah maka dalam penulisan laporan ini akan dibahas mengenai : 

1. Desain dan analisis alat penukar kalor tipe CES. 

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

rotated triangular dan in-line square. 

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 ethane sedangkan fluida 

dingin yang digunakan pada tube adalah butane. 
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1.4 Metode Penelitian  

Adapun dalam mengumpulkan data-data penulis mengambil dari beberapa 

metode yakni : 

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 timbul. 

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. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

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  ANALISA PERHITUNGAN ALAT PENUKAR KALOR 

Pada bab ini berisikan perancangan alat penukar kalor 

BAB  V  DESAIN ALAT PENUKAR KALOR SECARA 

KOMPUTERISASI 

  Pada bab ini berisikan langkah-langkah secara komputerisasi   

BAB VI PENUTUP 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penulisan 

laporan. 




