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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1. Latar Belakang 

Turbojet adalah suatu alat yang memanfaatkan fluida gas untuk 

memutar turbin dengan pembakaran internal. Sistem turdojet yang paling 

sederhana terdiri dari tiga komponen yaitu kompresor, ruang bakar dan 

turbin gas. Pertama kali udara terkompresi melalui kompresor masuk ke 

ruang bakar atau combustor. Bahan bakar diinjeksikan ke dalam ruang 

bakar ini. Sistem combustor memiliki desain khusus sehingga aliran udara 

bertekanan akan mengkabutkan bahan bakar. Campuran bahan bakar dan 

udara dipicu untuk terbakar di dalam ruang bakar ini. Proses pembakaran 

yang terjadi seolah-olah menghasilkan efek ledakan yang membuat udara 

bertekanan memuai dengan sangat cepat. Pemuaian udara yang terjadi 

membuat udara panas hasil pembakaran berekspansi secara bebas ke 

arah turbin dan mendorong sudu-sudu turbin, sehingga terjadi energi 

mekanis putaran poros turbojet.  

 

 Gambar 1.1  Mesin turbojet (Martinez, 1995) 
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Fluida gas yang memutar turbin mempunyai suhu panas yang sangat tinggi. 

Pada buku yang berjudul Aircraft Propulsion mengatakan temperatur 

tertinggi pada turbin gas rata-rata sebesar 1300 – 1800 K, padahal material 

yang bagus dapat bekerja maksimal pada suhu di bawah 1400 K, Martinez 

(1995). Dari masalah tersebut, maka dibutuhkan suatu alat pendingin yang 

efektif untuk menurunkan panas pada sudu-sudu turbin gas. Pendinginan 

menggunakan pin-fin colling merupakan solusi yang cukup menarik. 

Pin-fin cooling merupakan alat pendingin yang biasa digunakan pada 

sudu turbin gas kususnya pada daerah trailing edge. Pin-fin cooling juga 

mengalami berbagai variasi bentuk seperti, segiempat, bundar, ellips, dan 

lain-lain. Dalam penyusunannya juga divariasi, ada dua tipe yaitu selang-

seling (staggered) dan segaris (in-line). Desain ini sangat menarik untuk 

diteliti, karena susunan pin-fin yang divariasi dapat meningkatkan efisiensi 

termal dan daya output yang bervariasi juga. Dalam pemasangan pin-fin 

ada berbagai macam parameter yang perlu diperhatikan seperti tinggi, 

diameter, pebandingan tinggi dan diameter (H/D), jarak titik pusat pin dalam 

arah melintang (S), jarak titik pusat pin dalam arah aliran fluida (Sx). 

Mengingat pentingnya peranan pin-fin cooling, sehingga perlu dikaji 

performansinya. Pada penelitian ini, kajian dilakukan dari sudut pandang 

terjadinya penurunan tekanan (pressure drop) pada pin-fin cooling. 

Pressure drop merupakan parameter yang dapat digunakan untuk 

mengetahui  pengaruh pin-fin cooling terhadap aliran fluida yang 

melewatinya. 
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Penelitian kali ini untuk menginvestigasi karakteristik perpindahan 

panas dan penurunan tekanan menggunakan pendekatan Computational 

Fluid Dynamic (CFD) pada software ANSYS Fluent R15.0. Pertimbangan 

penggunaan simulasi software dengan eksperimental yaitu tidak 

membutuhkan peralatan berlebih, kemudahan dalam  mendapatkan data, 

waktu pengerjaan yang relatif singkat, biaya relatif lebih  murah dan tidak 

terpengaruh oleh gangguan lingkungan. Perbedaan lebih signifikan apabila 

dihadapkan pada bentuk pin-fin cooling yang lebih komplek. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Dari eksperimen yang dilakukan Tarchi, dkk (2008), maka akan 

dilakukan penelitian menggunakan pendekatan CFD dengan perumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah melakukan validasi data dengan pendekatan komputasi 

terhadap data eksperimen pada pendingin internal sudu turbin gas. 

2. Bagaimanakah pengaruh bilangan Reynolds terhadap penurunan 

tekanan pada pin-fin bentuk ellips . 

3. Bagaimanakah karakteristik perpindahan panas dan penurunan 

tekanan susunan staggered pada pin ellips. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Simulasi pin-fin cooling bentuk ellips merujuk pada eksperimen Tarchi, 

dkk (2008), dengan batasan-batasan sebagai berikut : 



4 
 

1. Diameter pin (D) = Tinggi output (H) = 5,6 mm  

2. Dimensi pin-fin ellips yang digunakan adalah : panjang sumbu mayor = 

1,67D, panjang sumbu minor = D, Desain dari ruang terdapat  tiga 

bagian L0, L1, dan L2 dengan tinggi L0 = tingggi L1 inlet = 3,31H dan 

tinggi L2 = tinggi L1 outlet = H, dengan panjang masing-masing L0 = 

14.55, L1 = 7Sx, L2 = 3H. Jarak antara ujung pin ellips dengan 

permukaan atas saluran udara (shroud clearence) adalah nol 

3. Perbandingan jarak antara titik pusat pin dalam arah vertikal (spanwise 

direction) dengan diameter pin (S/D) : 2.3 dan jarak antar titik pusat pin 

arah horisontal (streamwise direction) terhadap diameter pin (Sx/D) : 

1,86 

4. Fluida udara pada penurunan tekanan menggunakan  temperatur inlet 

200C dan koefisien perpindahan panas sebesar 55,10C dengan 

propertis udara mengasumsi pada tekanan 1 atm. 

5.  Terdapat 7 baris pin ellips bentuk staggered 

6. Penelitian dilakukan pada kondisi tunak (steady state). 

7. Software yang digunakan adalah ANSYS Fluent 15.0 
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Gambar 1.2  a. Eksperimen (Tarchi, dkk 2008), b. Variasi pin ellips 

 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian ini antara lain: 

1. Mengetahui pengaruh bilangan Reynolds terhadap penurunan tekanan 

pada sistem pendinginan internal pin-fin cooling bentuk ellips susunan 

staggered. 

2. Mengetahui nilai koefisien perpindahan panas pada sistem pendinginan 

internal pin-fin cooling bentuk ellips susunan staggered. 

3. Mengetahui hasil validasi data secara komputasi terhadap eksperimen 

yang dilakukan pada sistem pendinginan internal pin-fin cooling pada 

sudu turbin gas. 

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Dapat memberikan data prediksi dengan cara CFD untuk sistem 

pendinginan sudu turbin gas. 


