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  BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penggunaan sumber energi yang semakin meningkat, sementara

ketersediaan dari sumber energi yang ada semakin menurun dan saat ini

sumber energi yang paling banyak digunakan berasal dari bahan bakar fosil.

Bahan bakar fosil mengakibatkan pencemaran lingkungan dan pemanasan

global sehingga perlu dimanfaatkan sumber energi lain yang tidak

menimbulkan pencemaran, yaitu energi listrik. Listrik merupakan sumber

energi utama di muka bumi ini dan dapat di manfaatkan dalam segala hal.

Dengan berkembangnya teknologi pada saat ini banyak sekali alat-alat yang

dibuat untuk memberi kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan

aktivitasnya agar menjadi lebih praktis. Pemanas air (water heater) adalah

salah satu contoh produk yang sekarang ini banyak diminati dan bagian

terpenting untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, perhotelan, pusat

perbelanjaan maupun restoran.

Sistem pemanas air dengan bantuan tenaga listrik dapat dimanfaatkan

untuk pemanas air yang efisien, baik untuk keperluan rumah tangga (mandi,

mencuci) maupun untuk keperluan lain. Penggunaan pemanas air energi

listrik telah berkembang dengan pesat baik di negara maju maupun negara

yang sedang berkembang. Banyak orang Indonesia yang telah memasang

sistem pemanas air dengan sumber energi listrik.
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Di negara yang telah maju, air panas sudah merupakan suatu

kebutuhan standar dimana pada setiap rumah tangga air dingin selalu

didampingi dengan air panas yang suhunya rata-rata 40oC (105oF). Dengan

suatu konsentrator panas listrik, air dapat dipanaskan sampai suhu 150oF atau

65oC. Air pada suhu tersebut dapat digunakan sebagai penghangat ruangan

maupun keperluan rumah tangga yang lain.

 Ada tiga macam jenis pemanas air antara lain pemanas air

menggunakan energi listrik, bahan bakar gas, dan sinar matahari (solar cell),

Namun dari ketiga jenis pemanas air tersebut yang lebih efisien dan praktis

adalah pemanas air yang menggunakan energi listrik. Karena selain praktis

dalam pemasangan juga ramah lingkungan. Akan tetapi jenis pemanas air

energi listrik mempunyai beberapa kelemahan antara lain cenderung boros

dalam mengkonsumsi listrik tetapi hasil yang didapat tidak seperti yang

diharapkan, dan tingkat perbaikan kerusakan sangat sulit, sehingga perlu

menambah biaya yang cukup banyak. Oleh karena itu, diperlukan suatu

rancangan model pemanas air  yang kompak dan sederhana sesuai dengan

teori yang ada, agar nantinya dapat dihasilkan koefisien perpindahan kalor

yang baik.

 Dengan melihat produk pemanas air yang telah dipasarkan untuk

umum masih dirasa perlu adanya perubahan rancangan guna mendapatkan

pemanas air yang baik. Dari skema sistem perpindahan panas yang ada pada

pemanas air Merk Lakoni kami melihat bahwa fluida mengalir dari saluran

pipa lalu masuk ke dalam sistem pemanas. Aliran air mengalir ke atas lalu
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turun ke bawah. Fluks kalor listrik yang dipakai memakai prinsip pemanasan

kolam, sehingga proses perpindahan kalornya lambat.

 Barangkat dari keadaan tersebut maka perancang mempunyai

gambaran rancangan baru yang hasilnya nanti bisa lebih baik dari rancangan

yang telah ada. Dimulai dari pipa pemanas yang dipasang di tengah lalu

aliran fluida berada di sekeliling pipa pemanas. Fluida akan mengalir searah

vertikal ke atas lalu air disirkulasikan secara terus menerus. Diharapkan

dengan sistem sirkulasi ini dapat mempercepat laju perpindahan kalornya.

 Untuk lebih meningkatkan koefisien perpindahan kalornya maka

peneliti mencoba untuk menambahkan gelembung udara yang dapat

mengakibatkan turbulensi pada sistem sirkulasi fluida tersebut. Timbulnya

turbulensi diharapkan dapat mempercepat laju kalornya sehingga suhu air

akan naik. Hasil yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui koefisien

perpindahan kalor aliran gelembung yang paling maksimal, artinya harga

koefisien perpindahan kalor yang tertinggi dari tiga variasi debit udara dan

tiga variasi debit air.

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka pengetahuan akan besarnya pengaruh

koefisien perpindahan panas pada pemanas air dengan variasi parameter

terbaik sangat penting untuk diketahui. Dengan itu dalam penyusunan

Tugas Akhir ini, sesuatu yang menjadi permasalahan dalam perancangan

dan pembuatan alat ini adalah:
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1. Bagaimanakah desain pemanas air yang kompak dan sederhana untuk

rumah tangga, perhotelan, rumah makan maupun kalangan industri yang

mampu meningkatkan efisiensi perpindahaan panas.

2. Bagaimanakah hubungan antara koefisien perpindahan kalor (h) dengan

perubahan debit air (Ql), debit udara (Qg) dan fluks kalor listrik (q”).

3. Bagaimanakah pengoptimalan koefisien perpindahan kalor (h) dengan

penambahan gelembung udara pada pipa annulus yang dipasang secara

vertikal.

1.3 Batasan Masalah

 Dalam perencanaan dan penelitian ini permasalahan yang dibatasi

adalah ukuran dari pemanas air yaitu diameter luar pipa pemanas 0,01905 m

diameter dalam pipa transparan 0,058 m, panjang pipa pemanas 0,75 m, daya

batas maksimal pada pipa pemanas 750 watt, variasi debit air (4, 5, 6) LPM,

variasi debit udara (2.5, 5, 6.5) LPM dan pada fluks kalor listrik 8024,475

W/m2, 9740,821 W/m2, 10699,300 W/m2, 12170,453 W/m2, 13730,768

W/m2 serta pengujian dilakukan dengan posisi vertikal.

1.4    Tujuan Penelitian

 Tujuan dari perancangan dan pembuatan alat ini adalah sebagai

berikut:

1. Mengetahui hubungan perubahan debit air, debit udara, dan fluks kalor

listrik terhadap koefisien perpindahan kalor.
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2. Mengetahui koefisien perpindahan kalor aliran gelembung yang paling

maksimal.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu :

1. Memberikan informasi mengenai peningkatan koefisien perpindahan kalor

pada pemanas air dengan penambahan gelembung udara untuk penelitian

lebih lanjut.

2. Memberikan kontribusi bagi pemanfaatan energi listrik sebagai sumber

energi untuk pemanas air yang lebih hemat dan efisien.

1.6 Sistematika Penulisan

 Tugas Akhir ini disusun dalam lima bab dengan sistematika

penulisan sebagai berikut :

BAB I  PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumasan masalah, batasan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika

penulisan dan metode pelaksanaan.

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang kajian pustaka yaitu hasil penelitian yang

telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan landasan teori

sebagai dasar dalam analisis perhitungan.
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BAB III   METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang diagram alir penelitian, bahan-bahan yang

digunakan dalam penelitian, alat-alat yang digunakan dalam

penelitian, tempat pengujian dan pengambilan data, tahap-tahap

penelitian serta rencana olah data hasil eksperimen.

BAB IV    HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang data dimensi pemanas air, data hasil

pengujian, analisis perhitungan perpindahan kalor berdasarkan

prinsip perpindahan kalor aliran dua fasa dan pembahasan.

BAB V     PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

 DAFTAR PUSTAKA

 LAMPIRAN

1.7 Metode Pelaksanaan

 Dalam melakukan penelitian pada Tugas Akhir ini  menggunakan

metode pelaksanaan sebagai berikut :

a. Metode studi pustaka

Yaitu dengan cara mencari referensi buku-buku penunjang yang

berkaitan dengan penelitian tersebut, untuk melengkapi dasar teori dan

data-data yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
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b. Metode survei lapangan

Dengan cara mencari, mengamati dan memahami prinsip kerja

pemanas air yang berhubungan dan yang diperlukan dalam penelitian

tersebut serta mencatat spesifikasi pemanas air yang diamati sebagai

bahan pembanding.

c. Metode penelitian

Membuat desain model pipa pemanas sistem pemanas air dengan

pembuatan sketsa gambar, perencanaan komponen yang dibutuhkan,

pembuatan model, dilanjutkan perakitan serta dilakukan pengujian.


