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ABSTRAKSI 

Ketel uap pipa api adalah jenis ketel yang memiliki banyak pipa-
pipa api yang dimana didalam pipa-pipa api tersebut dialiri gas panas dari 
hasil proses pembakaran yang kalornya ditransfer ke pipa-pipa api yang 
dikelilingi oleh air, kemudian air tersebut berubah menjadi uap bertekanan 
yang nantinya akan digunakan untuk proses industri. 

Sistem pembakaran pada ketel uap ini menggunakan silinder api  
yang dilengkapi dengan chain grate, kegunaan dari chain grate itu sendiri 
adalah untuk tempat pembakaran batubara, udara  pembakaran didapat 
dari blower yang berada disekitar chain grate, gas panas hasil 
pembakaran batubara nantinya akan menuju lemari api lalu menuju pipa-
pipa api, kemudian lemari asap seterusnya akan menuju ke cerobong, Air 
isian yang digunakan meliputi tiga jenis sumber awal, yaitu air sungai, air 
sumur, dan air PAM. Diperlukan adanya perlakuan terhadap air isian ketel 
agar dapat menjaga kualitas air bebas dari kotoran dan endapan yang 
dapat mengakibatkan kerak pada silinder api dan pipa api. 

 
Dari hasil analisa perhitungan didapat kesimpulan untuk silinder api 

diameter luar = 3,57 ft, diameter dalam = 3,50 ft, tebal plat = 0,033 ft, 
panjang = 11,45 ft, bahan plat silinder api = Carbon Steel SA-285 Grade B 
sedangkan untuk pipa api diameter luar = 0,198 ft, diameter dalam pipa 
api = 0,172 ft, Tebal plat pipa api = 0,013 ft, panjang = 10,24 ft, bahan 
pipa api = Seamless Carbon Steel SA-106 Grade B dan untuk drum ketel 
diameter luar = 2,64 ft, diameter dalam = 12,40 ft, tebal dinding = 0,12 ft, 
panjang drum ketel = 11,45 ft, Tebal asbes isolasi = 0,07 ft, bahan plat 
drum ketel = Carbon Steel SA-285 Grade A. 
  
 

 

Kata Kunci : Pembakaran, Air isian dan Batubara 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Latar belakang 

       Ketel uap adalah pesawat energi yang mengubah air menjadi uap 

dengan kapasitas dan tekanan tertentu dan terjadi pembakaran di dapur 

ketel uap. Uap yang dihasilkan nantinya akan digunakan untuk 

kepentingan industri, seperti pengeringan kain, penyetrikaan kain, dll 

 

Ketel Uap Pipa Api  

Pada ketel uap pipa api, nyala api dan gas panas yang dihasilkan dari 

pembakaran, mengalir melalui pipa – pipa api yang dikelilingi oleh air. 

Panas kemudian dikonduksikan melalui dinding pipa dari gas panas ke air 

di sekeliling pipa tersebut. 

 
Gambar 1. Ketel uap pipa api 

      Keuntungan ketel uap pipa api :  

• Tidak membutuhkan air isian ketel dengan kualitas yang tinggi  

• Konstruksi sederhana sehingga perawatan lebih mudah 

• Endapan lumpur lebih mudah dibersihkan. 

Kelemahan ketel uap pipa api :  

• Pemanasan awal membutuhkan waktu lama 

• Tekanan uap yang dihasilkan rendah 

• Kapasitas uap yang dihasilkan kecil. 

Ketel Uap Pipa Air 

Pada ketal uap pipa air, air mengalir di dalam pipa – pipa, sedangkan 

pemanasan air dilakukakan oleh gas – gas asap yang beredar disekitar 

pipa itu. 



 
Gambar 2. Ketel Uap Pipa Air 

Keuntungan ketel uap pipa air :  

• Sanggup bekerja dengan tekanan tinggi.  

• Berat ketel yang relatif ringan dan kapasitasnya besar. 

• Dapat dioperasikan dengan cepat, jadi dalam waktu yang singkat telah  

dapat memproduksi uap. 

Kelemahan dari ketel uap pipa air :  

• Kontruksi ketel sudah tidak sederhana lagi, sehingga perawatan lebih 

sulit dilakukan.  

• Menuntut air isian harus selalu bersih, agar tidak tejadi pembentukan 

batu ketel.  

• Perencanaan lebih sulit sehingga harganya mahal. 

 

Tujuan Penelitian 

Untuk mendapatkan desain ketel uap pipa api dengan kapasitas  

25 ton/jam dengan bahan  bakar batubara. 

 

DASAR TEORI 

Perpindahan Kalor pada Ketel Uap 

1. Perpindahan Kalor Secara Pancaran atau Radiasi 

       Perpindahan kalor antara suatu benda ke benda yang lain 

dengan jalan melalui gelombang elektro-magnetis tanpa tergantung 

kepada ada dan tidak adannya media atau zat diantara benda yang 

menerima pancaran kalor tersebut. 

Banyaknya kalor yang dapat diterima secara radiasi (Q) 

berdasarkan rumus dari Stephan-Boltzmann adalah : 

   Q = σ × A × T4 

dimana : 

σ = Konstanta proposionalitas angka perbandingan tetapan      

Stefan-Boltzmann = 5,67 × 10-8 watt/m2 °K4 

A  =  Luas bidang pancaran (m2)  

T =  Temperatur bidang (°K) 



Peninjauan terhadap persamaan diatas dapat dirubah sesuai 

kondisi-kondisi tertentu diluar black body sehingga menjadi : 

Q = Fϵ × FG × σ × A × (T1
4 – T2

4) 

dimana : 

Fϵ = Emissivity factor (hitam = 1 ; putih = 0) 

FG = Geometric factor 

σ = Konstanta proposionalitas angka perbandingan tetapan      

Stefan-Boltzmann = 5,67 × 10-8 watt/m2 °K4 

A  =  Luas bidang pancaran (m2)  

T1 = Temperatur sumber pancaran (°K) 

T2 = Temperatur sekeliling (°K) 

2. Perpindahan Kalor Secara Aliran atau Konveksi 

      Perpindahan kalor yang dilakukan oleh molekul-molekul suatu 

fluida yang gerakannya melayang-layang membawa sejumlah kalor, 

pada saat molekul fluida tersebut menyentuh dinding ketel maka 

kalornya dibagikan sebagian dan sisanya meninggalkan dinding. 

Jumlah panas yang disalurkan secara konveksi (Q) adalah : 

Q = h × A × ( Tw − T∞) 

 dimana :  

 Q = Jumlah kalor yang disalurkan secara konveksi (watt) 

 h = Koefisien perpindahan panas konveksi (watt/m² °C)  

                  A = Luas bidang yang dipanasi (m²) 

 Tw  = Temperatur dinding (°C) 

 T∞ = Temperatur aliran bebas (°C) 

3. Perpindahan Kalor Secara Perambatan atau Konduksi 

            Perpindahan kalor dari satu benda ke benda yang lain karena 

terjadinya persinggungan fisik tanpa terjadinnya perpindahan molekul-

molekul dari benda itu sendiri dan media yang digunakan pada 

perpindahan ini dalam keadaan diam. Media yang digunakan berupa 

benda padat. Menurut hukum termodinamika dua bahwa panas akan 

mengalir secara otomatis dari titik yang bersuhu lebih tnggi ke titik 

yang bersuhu lebih rendah. 

Jumlah kalor yang dirambatkan (Qp) melalui dinding ketel adalah : 

                                 Q =  – k × A × 
   

   
 

    dimana :  

    Q    = Kalor yang dipindahkan secara konduksi (watt)  

    k     = Konduktivitas bahan (w/m °C)  

     x  = Panjang bahan yang ditinjau (m) 



     A    = Luas dinding ketel yang terambat kalor (m2) 

 T  = Perbedaan temperatur sepanjang bahan yang 

                             ditinjau (T0 – T1) (
oC) 

Proses Terbentuknya Uap 
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Gambar 3. Proses terbentuknya uap 

Keterangan : 

Titik A dimana temperatur awal fluida adalah 34°C, kemudian terjadi 

proses pemanasan dan mencapai titik B pada temperatur 100°C, lalu 

di titik B (cair jenuh basah) fluida itu mendidih secara konstan sampai 

mencapai titik C (uap jenuh kering). Setelah itu dipanaskan hingga 

mencapai titik D (uap panas lanjut) dengan menggunakan 

superheater. 

 

AIR ISIAN KETEL 

Air isian merupakan komponen utama dalam operasi ketel uap. Air 

isian ketel memegang peranan penting dalam proses produksi uap, selain 

itu juga akan mempengaruhi umur ketahanan ketel uap itu sendiri, maka 

dalam hal ini perlu diperhatikan kuantitas dan kualitas dari air isian ketel 

agar bisa beroperasi secara efektif dan efisien. Ada 3 sember air isian 

yaitu air sumur, air PAM, air sungai. 

 

 

 

 

 



Perlakuan Terhadap Air Isian Ketel  

Agar air isian ketel sesuai dengan yang diperlukan, maka perlu 

dilakukan tindakan pencegahan ataupun perlakuan terhadap air isian. 

1.   Pencegahan Pembentukan Buih  

Pembentukan buih pada ketel uap terjadi dikarenakan adanya 

zat-zat padat yang melayang-layang pada bahan organik dan kadar 

garam terlalu tinggi. Untuk mencegah pembentukan buih, dilakukan 

dengan penyaringan atau menggunakan garam Barium Karbonat. 

2.   Pencegahan Terhadap Korosi 

Korosi yaitu peristiwa terjadinya oksidasi pada suatu logam 

dikarenakan pengaruh luar. Pengaruh luar tersebut dapat berupa air, 

udara, kelembaban dan sebagainya. Korosi dapat terjadi karena 

proses oksidasi oleh oksigen. Maka untuk mengurangi terjadinya 

korosi pada bagian-bagian ketel, kadar oksigen dalam air isian ketel 

harus diperhatikan secara maksimal. 

3.   Pencegahan Pembentukan Kerak dan Lumpur  

         Awal mula terbentuknya kerak terjadi bila mineral yang larut 

dalam air isian dapat keluar ke permukaan air khususnya bila 

bersenyawa dengan karbon dioksida bebas dan udara. Untuk 

mencegah terbentuknya kerak dan lumpur, maka dapat dilakukan 

pencegahan dengan cara : 

a. External Water Treatment  

             External Water Treatment merupakan cara untuk 

menghilangkan bahan-bahan pembentuk kerak dan endapan yang 

bersifat korosif termasuk garam dan asam karbonat pada air isian 

ketel sebelum masuk ke dalam ketel uap dengan cara :  

1. Proses pemanasan 

     Proses ini digunakan apabila air isian ketel mengandung 

asam karbonat. Dengan pemanasan ini diharapkan akan 

terbentuk endapan dan gas. 

2. Proses pembentukan ion 

 Proses ini biasanya menggunakan pertukaran kation (ion 

H+) yang bahan penukarnya dikenal dengan nama Resin atau 

Sodium Zeolite.  

3. Proses soda kapur 

 Proses soda kapur digunakan untuk mengubah bahan-

bahan penyebab kesadahan yang larut menjadi senyawa tidak 

larut. Air sadah merupakan air yang kelebihan kandungan 

garam.  

 

 



b. Internal Water Treatment  

Untuk menghindari adanya sisa-sisa endapan air ketel, 

termasuk juga sisa-sisa yang cenderung menimbulkan korosi, maka 

setelah proses external water treatment dapat dilakukan proses 

internal water treatment, yaitu untuk menyempurnakan air isian 

ketel. Bersama air isian ketel ditambahkan bahan kimia yang 

bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa kesadahan air yang 

menimbulkan kerak. Bahan kimia tersebut kemudian akan bereaksi 

dengan garam-garam pembentuk kerak yang dapat berupa lumpur 

yang dibuang melalui katup pembuangan. Bahan kimia yang 

digunakan yaitu :  

•  Natrium aluminat (NaAlO2) 

•  Natrium Karbonat (NaCO3)  

•  Natrium Phosat (Na3PO4) 

 

BAHAN BAKAR DAN PROSES PEMBAKARAN 

bahan bakar yang digunakan adalah batubara. Batubara adalah 

bahan bakar fosil. Pada komposisi bahan bakar batubara adalah sebagai 

berikut :  

Tabel 1. Komposisi Bahan Bakar 

Unsur Berat (%) 

Karbon (C) 81,0 

Hidrogen (H) 5,0 

Oksigen (O) 8,0 

Nitrogen (N) 1,5 

Sulfur (S) 1,0 

Abu 3,5 

 

Nilai HHV batubara adalah 14.332,71 Btu/lb 

Nilai LHV batubara adalah 13.749,48 Btu/lb 

 

Kebutuhan 
Bahan Bakar 

Kebutuhan 
Udara 

Pembakaran 

Kapasitas Gas 
Asap Hasil 

Pembakaran 

Temperatur 
Pembakaran 

5.152,50 lb/hr  
 

73.062,45 lb/hr 
 

76.119,43 lb/hr  
 

3.244,81°F  
 

 

 



KONTRUKSI KETEL UAP 

Gambar bagian-bagian ketel : 

 
Gambar 4. bagian-bagian ketel 

Gambar rakitan ketel : 

 
Gambar 5. Rakitan ketel 

 

 



Data dimensi gambar diatas sebagai berikut : 

 Silinder api  

 Diameter luar silinder api   =  3,57 ft    = 1.088,14 mm 

 Diameter dalam silinder api  =  3,50 ft    = 1.066,80 mm 

 Tebal plat silinder api  =  0,033 ft  = 10,16 mm 

 Panjang silinder api   =  11,45 ft  = 3.489,96 mm 

 Bahan silinder api   =  Carbon Steel SA-285 

         Grade B 

 Pipa api 

 Ukuran nominal pipa api  =  2 in schedule 40 

 Diameter luar pipa api  =  0,198 ft  = 60,325 mm 

 Diameter dalam pipa api   =  0,172 ft  = 52,502 mm 

 Tebal plat pipa api   =  0,013 ft  = 3,912 mm 

 Panjang pipa api   =  10,24 ft  = 3.121,15 mm 

 Jumlah pipa api   =  100 buah 

 Bahan pipa api   =  Seamless Carbon Steel 

 SA-106 Grade B 

 Drum ketel 

 Diameter luar  drum ketel  =  12,64 ft  =  3.852,67 mm 

 Diameter dalam drum ketel =  12,40 ft  =  3.779,52 mm 

 Tebal dinding drum ketel  =  0,12 ft    =  36,576 mm 

 Panjang drum ketel   =  11,45 ft  =  3.489,96 mm 

 Tebal asbes isolasi   =  0,07 ft    =  21,366 mm 

 Bahan plat drum ketel  =  Carbon Steel SA-285 

         Grade A 

 Tube Plate 

 Diameter tube plate  =  12,40 ft  =  3.779,52 mm 

 Tebal tube plate    =  0,09 ft  =  27,432 mm 

 Bahan tube plate    =  Carbon Steel SA-210 

         Grade C 

 Batang tunjang 

 Diameter batang tunjang =  3,6 in      =  91,44 mm 

 Panjang batang tunjang  =  10,24 ft  =  3.121,15 mm 

 Jumlah batang tunjang  =  6 buah 

 Bahan batang tunjang  =  Seamless Carbon Steel  

 SA-106 Grade B 

 Pipa tunjang 

 Ukuran nominal pipa api  = 3 in schudel 40 

 Diameter luar pipa tunjang = 3,500 in  =  88,90 mm 

 Diameter dalam pipa tunjang  = 3,068 in  =  77,92 mm 



 Tebal plat pipa tunjang  = 0,216 in  =  5,486 mm 

 Panjang pipa tunjang  = 10,24 ft  =  3.121,15 mm 

 Jumlah pipa tunjang   = 9 buah 

 Bahan pipa tunjang  = Seamless Carbon Steel  

 

SA-106 Grade C 

 Lemari api 

 Diameter luar lemari api  =  12,64 ft  =  3.852,67 mm 

 Diameter dalam lemari api =  12,40 ft  =  3.779,52 mm 

 Tebal plat  lemari api  =  0,12 ft    =  36,576 mm 

 Tebal asbes isolasi   =  0,07 ft    =  21,366 mm 

 Tebal batu tahan api  =  0,33 ft    =  100,58 mm 

 Panjang lemari api   =  1,5 ft      =   457,20 mm 

 Bahan lemari api   =   Low Alloy Stell SA-302 

          Grade A 

 Lemari asap 

 Diameter luar lemari asap  =  12,64 ft  =  3.852,67 mm 

 Diameter dalam lemari asap =  12,40 ft  =  36,576 mm 

 Tebal lemari asap   =  0,12 ft    =  36,576 mm 

 Tebal asbes isolasi  =  0,07 ft    =  21,366 mm 

 Tebal batu tahan api  =  0,33 ft    =  100,58 mm 

 Panjang lemari asap  =  1,5 ft      =  457,20 mm 

 Bahan lemari asap   =  Low Alloy Stell SA-302 

         Grade A 

 Cerobong 

 Diameter luar Cerobong  =  2,834 ft  = 863,80 mm 

 Diameter dalam Cerobong  =  2,50 ft    = 762 mm 

 Tebal dinding cerobong  =  0,167 ft  = 50,90 mm 

 Tinggi cerobong   =  2 m         = 20.000 mm 

 Tebal asbes isolasi   =  0,125 ft  = 38,1 mm 

 Bahan cerobong   =  Carbon steel SA-285 

     Grade A 

 Penyangga ketel 

 Tebal plat dudukan   =  2,5 in  = 63,5 mm 

 Lebar plat dudukan   =  16 in   = 406,4 mm 

 Tebal penyangga   =  2,5 in  = 63,5 mm 

 Jumlah penyangga   =  2  buah 

 Bahan penyangga   =  Low Alloy Steel SA-302 

          Grade B 

 



 Pompa air isian 

 Kapasitas pompa   = 0,275  ft3/s 

 Head pompa    = 228,60 ft 

 Daya mesin penggerak pompa = 8,88Hp 

KESETIMBANGAN KALOR DAN EFISIENSI KETEL 

Kesetimbangan Kalor. 

Asbes (K )2

Ts

Ta

ha

hs

tb ta

B a ja  (K )1

 

                     Gambar 6. Ilustrasi perpindahan kalor pada dinding ketel 

Pemeriksaan Kesetimbangan Kalor 

Kalor yang diserap = kalor yang diperlukan bagian pendidih  + kerugian 

kalor lewat dinding ketel + kerugian radiasi 

maka : 

                                     Q1 + Q2  = Qp + HL1 + HL2  

17.889.867,52 + 44.513.204,42 = 63.065.666,03 + 2.863,69+1.476.985,76 

                           62.403.071,94 = 64.545.515,48 

Efisiensi Ketel Uap 

 Efisiensi dari suatu ketel uap adalah perbandingan antara energi 

yang berguna untuk pembentukan uap dan energi pada waktu yang sama 

diberikan oleh bahan bakar. 

Dalam menghitung efisiensi ketel diperoleh dengan menghitung kerugian-

kerugian panas : 

1. Kerugian kalor yang terbawa gas asap melalui cerobong 

2. Kerugian kalor karena terbentuknya uap air yang disebabkan adanya 

H2 dalam bahan bakar 

3. Kerugian kalor karena adanya uap air dalam udara 

4. Kerugian kalor karena radiasi dan kehilangan lain yang tidak terhitung 

Setelah mengetahui kerugian-kerugian kalor yang terjadi, maka kerugian 

kalor dalam prosentase : 

Qtotal = Q1 + Q2 + Q3 + Q4  

        = 8,99% + 2,20% + 0,12% + 3% 

        = 14,31 



Maka efisiensi ketel : 

ηketel  = 100 % – Qtotal 

         = 100% – 14,31% 

         = 85,69% 

PERLENGKAPAN DAN ALAT ANTU KETEL 

Perlengkapan :  Pompa  
Alat Bantu Ketel : 
1. Lubang Orang (Man Hole) 
2. Safety Valve (Katup Keamanan) 
3. Gelas Penduga  
4. Regulator Feed Water Valve 
5. Katup Penutup Uap Induk  
6. Blow Down Valve (Katup Penguras)  
7. Sight Glass (Kaca Pengintai)  
8. Manometer 
9. Blower 
10. Termometer  
11. Electrical Panel Board  

KESIMPULAN 

1. Tegangan yang terjadi pada pipa-pipa api sebesar 3.025,07 psi 

sehingga lebih kecil dari pada tegangan yang direncanakan 15.000 psi 

(aman). 

2. Tegangan yang terjadi pada silinder api sebesar  1.052 psi  sehingga   

lebih kecil dari tegangan yang  direncanakan12.500 psi (aman). 

3.   Tegangan yang terjadi pada penyangga sebesar 1.275,35 psi 

sehingga lebih kecil dari tegangan yang direncanakan 20.000 psi 

(aman). 
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