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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Pengertian Umum Ketel Uap 

      Ketel uap adalah pesawat energi yang mengubah air menjadi 

uap dengan kapasitas dan tekanan tertentu dan terjadi pembakaran di 

dapur ketel uap. Komponen-komponen utama dalam ketel uap antara 

lain : 

» Dapur berfungsi sebagai alat untuk mengubah energi kimia bahan 

bakar menjadi energi kalor. 

» Alat penguapan (evaporator) berfungsi untuk mengubah energi  

pembakaran bahan bakar menjadi energi tekanan uap.  

Komponen pendukung ketel uap :   

»  Sistem pemipaan yang digunakan adalah pipa-pipa api. 

» Cerobong asap adalah alat yang digunakan untuk mengalirkan gas 

asap pembakaran dari ketel uap keluar menuju udara bebas 

sehingga dapur dapat berfungsi secara efektif. 

» Sistem pemanas uap lanjut, sistem pemanas udara pembakaran 

dan sistem pemanas air pengisi ketel, berfungsi sebagai alat untuk 

menaikan efisiensi ketel. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan ketel uap  :  

•  Temperatur dan tekanan kerja ketel 

•  Kapasitas ketel 
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•  Jenis bahan bakar 

•  Ruang bakar 

•  Air isian ketel 

•  Biaya pembuatan, operasi dan pemeliharaan. 

Syarat - syarat ketel uap yang ideal yaitu :  

› Dapat menghasilkan jumlah uap yang maksimum dengan jumlah 

bahan bakar yang minimum. 

›  Kapasitas uap dan tekanan kerja harus konstan. 

›  Perangkat pembakaran mampu membakar unsur-unsur bahan 

bakar secara sempurna sehingga di dapat hasil yang optimal. 

›  Sirkulasi air harus baik agar diperoleh suhu yang merata pada 

seluruh bagian ketel, maka penyerapan kalor oleh air lebih efektif.  

›  Konstruksi ketel sederhana, sehingga biaya pembuatan, operasi 

dan perawatan lebih ekonomis dan hemat tempat.  

›  Alat-alat perlengkapan ketel harus berfungsi dengan baik sehingga 

ketel dapat beroperasi dengan baik dan aman. 

1.2 Klasifikasi Ketel Uap 

           Ketel uap pada dasarnya terdiri dari drum yang tertutup pada 

ujung pangkalnya dan dalam perkembangannya dilengkapi dengan 

pipa-pipa api maupun pipa-pipa air. Ketel uap juga telah banyak 

mengalami perkembangan dari bentuk yang sederhana ke bentuk 

yang modern. Banyak orang mengklasifikasikan ketel uap tergantung 

kepada sudut pandang masing-masing.  
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Klasifikasi ketel uap berdasarkan :…………………………………….…1.1) 

1. Berdasarkan fluida yang mengalir dalam pipa 

a. Ketel uap pipa api (fire tube boiler)  

         Ketel uap pipa api adalah dimana yang mengalir dalam 

pipa adalah gas panas  hasil pembakaran yang membawa energi 

kalor untuk memindahkan ke air ketel melalui bidang pemanas.  

b. Ketel uap pipa air (water tube boiler) 

  Ketel uap pipa air adalah fluida yang mengalir didalam pipa 

adalah air, sedangkan pemanasan air dilakukan oleh gas-gas 

asap yang beredar disekitar pipa-pipa air.  

2. Berdasarkan pemakaiannya 

a. Ketel stasioner atau ketel tetap (stasionery boiler)  

Ketel stasioner adalah ketel yang didudukan di atas 

pondasi yang tetap, seperti contohnya pada ketel uap 

pembangkit tenaga dan ketel uap pada industri. 

b. Ketel mobil (mobile boiler)  

Ketel mobil adalah ketel yang dipasang pada pondasi yang 

dapat berpindah-pindah (mobile), contohnya seperti ketel 

lokomotif, lokomobil dan ketel kapal (marine boiler). 

       3. Berdasarkan letak dapur (furnace positition) 

a. Ketel uap pembakaran di dalam (internally fired steam boiler) 

   Dalam ketel uap ini pembakaran terjadi di bagian dalam 

ketel, kebanyakan ketel pipa api memakai sistem ini. 

                                                             
1.1)

 Syamsir. A. Muin, 1988. Pesawat Konversi Energi, Rajawali, Jakarta, hal : 8    
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b. Ketel dengan pembakaran di luar (outernally fired steam boiler) 

          Dalam ketel uap ini pembakaran terjadi di bagian luar 

ketel, kebanyakan ketel pipa air memakai sistem ini. 

4.  Menurut jumlah lorong (boiler tube) 

a. Ketel uap dengan lorong tunggal (single tube steam boiler)  

b. Ketel uap dengan lorong ganda (multi tubuler steam boiler)  

5.  Tergantung pada poros tutup drum (shell)  

a. Ketel uap tegak (vertical steam boiler) 

contohnya : ketel Cochran, ketel Clarkson. 

b. Ketel uap mendatar (horizontal steam boiler) 

contohnya : ketel Cornish, ketel Lancashire, ketel Scotch.  

6.  Menurut bentuk dan letak pipa  

a. Ketel uap dengan pipa lurus, bengkok dan berlekak - lekuk 

b. Ketel uap dengan pipa miring - datar dan miring - tegak 

7.  Menurut sistem peredaran air ketel (water circulation) 

a. Ketel dengan peredaran alam (natural circulation steam boiler)  

    Peredaran air di dalam ketel terjadi secara alami, yaitu air 

yang ringan naik sedang air yang berat turun, seperti ketel 

Lancarshire, ketel Babcock & Wilcox. 

b. Ketel dengan peredaran paksa (forced circulation steam boiler) 

Peredaran air di dalam ketel terjadi secara paksa yang 

diperoleh dari pompa sentrifugal yang digerakkan dengan 

elektrik motor. Sistem aliran paksa dipakai pada ketel-ketel yang 
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bertekanan tinggi, seperti ketel Benson, ketel La Mont, ketel 

Loeffer dan ketel Velcan.  

8.  Tergantung sumber panasnya (heat source)  

a. Ketel uap dengan bahan bakar alami  

b. Ketel uap dengan bahan bakar buatan  

c. Ketel uap dengan dapur listrik  

d. Ketel uap dengan energi nuklir  

1.3  Jenis - jenis Ketel Uap 

1.3.1 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 
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• 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. 

Contoh ketel uap pipa api : 

 
 

                          Gambar 2. Boiler Scocth 

 

 
Gambar 3. Boiler Lokomotif 
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1.3.2 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 4. Ketel Uap Pipa Air 

Keuntungan ketel uap pipa air :  

• Sanggup bekerja dengan tekanan tinggi.  

• Berat ketel yang relatif ringan. 

• Kapasitas yang 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. 
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Contoh ketel uap pipa air : 

  

                 Gambar 5. Boiler Babcock & Wilcox 

 

 

       Gambar 6. Boiler Benson 
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1.4 Pembatasan Masalah  

Agar permasalahan dalam penulisan tugas akhir ini tidak 

meluas, maka hanya akan dibahas tentang redesain ketel uap pipa api 

pada PT. PRIMATEXCO INDONESIA yang berfungsi sebagai 

pengeringan kain dengan kapasitas uap hasil 25 ton/jam dengan 

bahan bakar batubara. 

1.5 Tujuan Penelitian 

Untuk mendapatkan desain ketel uap pipa api dengan 

kapasitas 25 ton/jam dengan bahan  bakar batubara. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam pemahaman tugas akhir ini, 

maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut : 

 BAB I     Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang pengertian umum ketel uap, 

klasifikasi ketel uap, jenis-jenis ketel uap, pembatasan 

masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II Teori Dasar 

 Dalam bab ini berisi tentang teori-teori dasar ketel uap. 

BAB III     Air Isian Ketel  

Dalam bab ini berisi tentang kriteria air isian ketel, 

pencegahan pembentukan kerak dan lumpur, pencegahan 

korosi, dan spesifikasi air isian ketel.  
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BAB IV       Bahan Bakar dan Proses Pembakaran  

Bab ini berisi tentang defenisi bahan bakar, proses 

pembakaran, nilai kalor pembakaran, perbandingan udara 

bahan bakar teoritis, kebutuhan udara pembakaran, 

kapasitas gas asap dan temperatur pembakaran. 

BAB V      Konstruksi Ketel Uap  

Bab ini berisi tentang perhitungan silinder api, pipa api, 

drum ketel, tube plate, batang tunjang, pipa tunjang, 

lemari api, lemari asap, perencanaan cerobong dan 

konstruksi pengelasan dan penyangga ketel.  

BAB VI      Efisiensi Ketel  

Dalam bab ini berisi tentang kerugian kalor lewat dinding 

drum ketel, kerugian kalor radiasi pada badan ketel, 

kerugian kalor yang terbawa gas asap melalui cerobong, 

dan kerugian kalor karena uap air dalam bahan bakar.  

BAB VII   Perlengkapan dan Alat Bantu Ketel  

Dalam bab ini berisi tentang pompa air isian ketel, dan alat 

bantu pada ketel seperti Man hole, Safety valve, Gelas 

penduga, Regulator feed water valve, Katup penutup uap 

induk, Blow down valve, sight glass, Manometer, Blower, 

Termometer, Electrical panel board. 

BAB VIII     Penutup  

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan data perhitungan 

perencanaan ketel uap pipa api. 


