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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

  Keberadaan teknologi merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan lagi 

dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini dapat ditinjau dari segi  penerapannya 

terutama pada dunia industri. Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi 

tersebut, maka diperlukan suatu perencanaan yang tepat. Inovasi menjadi cara yang 

dapat digunakan untuk menjawab tantangan yang muncul seiring dengan 

perkembangan zaman. 

       Dengan semakin terasanya peningkatan biaya operasi pada suatu industri 

dimana beberapa penyebabnya antara lain adalah kebutuhan energi yang semakin 

meningkat, maka dewasa ini muncul suatu gagasan untuk melakukan penghematan 

energi yang sering disebut dengan istilah energi saving. Cara yang dapat digunakan 

untuk  menghemat enegi tersebut diantaranya adalah dengan menggunakan kembali 

sisa energi yang sering kali diabaikan dan dibuang begitu saja ke alam ini, di dalam 

dunia industri sisa energi tersebut dikenal dengan istilah waste heat boiler yaitu ketel 

atau pembangkit uap yang menggunakan panas dari gas asap untuk membangkitkan 

uapnya. Jenis dari peralatan ini termasuk kelompok peralatan yang memanfaatkan 

kembali panas (heat recovery equipment) sehingga alat ini juga tergolong dalam alat 

penukar kalor (heat exchanger). Pada alat penukar kalor ini terdapat dua macam cara 
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yang digunakan untuk memindahkan atau menghantarkan panas suatu fluida yaitu 

dengan cara konduksi dan konveksi.  

  Alat penukar kalor ini merupakan suatu peralatan dimana terjadi perpindahan 

panas suatu fluida yang mempunyai temperatur lebih tinggi kepada fluida lain yang 

temperaturnya lebih rendah. Proses pertukaran kalor dapat terjadi secara langsung dan 

tidak langsung, pertukaran kalor yang terjadi secara langsung adalah proses 

pertukaran kalor dimana fluida yang panas akan bercampur secara langsung (direct 

contact) dengan fluida dingin tanpa pemisah dalam suatu ruangan tertentu, sebagai 

contoh alat yang termasuk dalam kontak langsung (direct contact) adalah; jet 

condenser, pesawat desuperheater pada pesawat (water injection desuperheater) dan 

pesawat deaerator. Sedangkan proses pertukaran kalor yang terjadi secara tidak 

langsung (indirect contact) adalah proses pertukaran kalor dimana fluida yang yang 

panas tidak terhubung secara langsung dengan fluida dingin dalam ruangan tertentu, 

contohnya adalah; condensor pada turbin uap, pesawat pemanas uap lanjut pada ketel, 

pemanas udara pembakaran (air preheater) dan lain-lain.   

 Pada dasarnya alat penukar kalor jenis shell dan tube tersusun atas tiga bagian 

yaitu: bagian depan (front head), bagian badan (shell) dan bagian belakang (rear end 

head), sehingga jika ketiga bagian tersebut disatukan akan membentuk satu kesatuan 

alat penukar kalor yang tersusun berdasarkan tipenya.  

 Diantara tipe alat penukar kalor yang ada saat ini adalah alat penukar kalor 

dengan tipe BES. Alat penukar kalor ini mempunyai bagian depan yang disebut 

bonnet (integral cover), bagian shell yang disebut one pass shell, dan bagian 
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belakang yang disebut floating head yang menggunakan backing device. Alat penukar 

kalor tipe BES mempunyai konstruksi yang sangat kompak dan sederhana kecuali 

pada bagian belakang (rear end head) terdapat bagian yang sedikit kompleks karena 

pada bagian ini terdapat penutup bebas yang tergantung (floating head). Pada alat 

penukar kalor tipe BES jumlah pass tube yang digunakan tidak ada batasan hanya 

saja untuk floating head memerlukan packed joints atau bellows.    

 

1.2. Perumusan Masalah 

  Alat penukar kalor (heat exchanger) ini didesain dan dianalisis dengan 

memvariasikan lay-out tube dengan bantuan program Heat Transfer Fluid System 

V3.41. Analisis yang dilakukan meliputi variasi pada susunan triangular (30o), 

rotated square (45o), rotated triangular (60o), in-line square (90o) pada lay-out tube 

sedangkan pada tipe sekatnya (baffle) menggunakan susunan single segmental. Pada 

alat ini akan diketahui apakah alat ini layak atau tidak untuk dipergunakan. 

 

1.3. Batasan Masalah 

  Untuk menghindari pemahaman yang meluas, maka dalam tugas akhir ini perlu 

diberikan pembatasan masalah yaitu pembahasan hanya terbatas pada: 

1. Desain dan analisis alat penukar kalor (heat exchanger) hanya pada tipe BES 

2. Memvariasikan lay-out tube dengan susunan triangular (30o), rotated square 

(45o), rotated triangular (60o) dan in-line square (90o).  

3. Penggunaan sekat (baffle) hanya sebatas pada tipe single segmental.  
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1.4. Maksud dan Tujuan 

  Maksud dan tujuan dari penulisan tugas akhir desain dan analisis alat penukar 

kalor (heat exchanger) ini antara lain: 

1. Untuk mengetahui dan dapat mengoperasikan program Heat Transfer Fluid 

System V3.41. 

2. Mengetahui besarnya penurunan tekanan (pressure drop) sisi shell dan sisi tube 

pada alat penukar kalor. 

3. Mengetahui koefisien perpindahan panas pada sisi shell dan sisi tube pada alat 

penukar kalor. 

 

1.5. Metode Penelitian 

  Metode yang digunakan dalam penulisaan tugas akhir ini adalah: 

1. Study Lapangan 

 Melakukan survei dan mencari data-data yang diperlukan untuk menunjang dalam 

melakukan desain dan analisis. 

2. Study Pustaka 

Study pustaka dilakukan untuk mencari teori-teori yang dapat digunakan sebagai 

penunjang dalam mendesain dan menganalisis alat penukar kalor tersebut. 

3. Bimbingan  

Dilakukan untuk mendapatkan arahan serta bimbingan dalam proses 

pengerjaannya serta untuk mendapatkan masukan-masukan yang dibutuhkan guna 

perbaikan-perbaikan jika terdapat kesalahan.   
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4. Komputasi 

Hal ini sangat dibutuhkan untuk melakukan proses komputasi terhadap data-data 

yang dimasukan dengan menggunakan bantuan program Heat Transfer Fluid 

System V3.41. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

  Penulisan laporan tugas akhir ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan latar belakang, perumusan masalah, batasan 

masalah, maksud dan tujuan, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan.  

BAB II   LANDASAN TEORI 

Berisi tentang dasar teori yang digunakan, kajian pustaka, disertai 

rumus-rumus pendukung untuk digunakan dalam perhitungan secara 

manual.  

BAB III  PENDEKATAN FUNGSIONAL ALAT PENUKAR KALOR 

Berisi tentang prosedur pembuatan laporan, karakteristik alat penukar 

kalor tipe BES, jenis fluida yang digunakan, kelebihan dan 

kekurangannya. 

BAB IV PERHITUNGAN ANALITIS ALAT PENUKAR KALOR TIPE BES 

Berisi tentang analisa perhitungan secara manual meliputi keseluruhan 

dari alat penukar kalor tersebut dan hasil penghitungan secara 
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komputasi dengan menggunakan program Heat Transfer Fluid System 

V3.41.  

BAB V  DESAIN ALAT PENUKAR KALOR TIPE BES DENGAN 

KOMPUTASI HEAT TRANSFER FLUID SYSTEM (HTFS) 

   Menjelaskan tentang hasil dari desain dan analisis secara 

   komputasi.  

BAB VI  PENUTUP 

   Berisi tentang kesimpulan dan saran. 




