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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penggunaan pin sebagai pendinginan internal (pin-fin cooling) 

merupakan teknik yang paling banyak digunakan untuk meningkatkan laju 

perpindahan panas dari permukaan dalam suatu trailing edge sudu turbin gas. 

Bagian ini menjadi hal yang menarik untuk diteliti, karena bentuk penampang 

yang tipis dari sudu turbin gas, diperlukan desain sistem pendinginan internal 

yang tepat agar mampu meningkatkan laju perpindahan panas dan turbulensi 

Uzol and Camci (2001). Desain paling umum untuk pendinginan internal pada 

trailing edge sudu turbin gas adalah bentuk pin silinder dengan susunan 

segaris (in-line) atau selang-seling (staggered) dengan ketinggian pin yang 

relatif rendah dengan perbandingan tinggi – diameter (H/D) antara 0,5 – 4 

(Nugroho, 2009). 

Perpindahan panas suatu pin-fin merupakan subjek yang sangat 

penting dan banyak digunakan dalam aplikasi dunia teknik. Aplikasi tersebut 

mulai dari alat penukar panas kompak, boiler untuk turbin uap, dan 

pendinginan internal secara konveksi dari airfoils turbin gas. 
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Gambar 1.1 Sudu turbin gas (Chyu, 2012) 

 

Dari gambar 1.1 dapat dilihat arah aliran udara yang mengalir kedalam 

sudu, udara inilah yang digunakan untuk mendinginkan sudu-sudu pada 

permukaan dalam trailing edge pada turbin gas menggunakan pin-fin internal 

cooling. Pin-fin biasanya dimasukkan dalam ruang pendinginan internal dekat 

trailing edge pada sudu turbin gas untuk meningkatkan perpindahan panas 

(lihat gambar 1.2). Hal ini memungkinkan sudu beroperasi dalam temperatur 

tinggi tanpa mengalami kerusakan, sehingga meningkatkan efisiensi thermal 

dan daya keluaran (Hidayanto, 2009). Penelitian sebelumnya dilakukan oleh 

Hwang dan Liu (1999) tentang laju perpindahan panas pin silinder dalam 

saluran udara trapesium dengan susunan pin segaris dan selang-seling, 

kemudian melakukan perbandingan arah aliran udara inlet menuju outlet 
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secara segaris / lurus, dengan arah aliran udara inlet menuju outlet berbelok 

90. 

 

Gambar 1.2 Potongan melintang sudu turbin gas dengan pendinginan 

internal (Wang, dkk. 1999) 

 

Dari gambar 1.2, trailing edge dari sudu turbin gas menuntut profil yang 

semakin mengecil. karena pertimbangan aerodinamis ruang pendinginan 

internal daerah ini harus dengan bentuk penampang trapesium. Penelitian 

yang lain dilakukan oleh Tarchi, dkk (2008), dengan membandingkan antara 

pin silinder dengan pin ellips susunan selang-seling (staggered) standart, 

dengan susunan selang-seling inovatif, yaitu secara pentagonal. Pengukuran 

dilakukan dengan bilangan Mach 0,3 dan memvariasikan bilangan Reynolds 

antara 12000 sampai 36000. Berdasarkan eksperimen sebelumnya yang 

dilakukan oleh Tarchi, dkk (2008), maka peneliti mencoba melakukan 

penelitian serupa dengan menggunakan pendekatan CFD (Computational 
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Fluids Dynamics), dan selanjutnya peneliti akan melakukan studi numerik 

difokuskan pada karakteristik perpindahan panas dan penurunan tekanan pin-

fin ellips tipe SEF (Standart Elliptical Fin) dengan memanfaatkan software 

ANSYS Fluent R15.0. 

 

1.2 Perumusan masalah 

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa riset ini telah dilakukan secara 

eksperimen, untuk selanjutnya akan dilakukan pendekatan secara simulasi 

dengan  perumusan masalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana melakukan validasi data prediksi dengan pendekatan simulasi 

terhadap data eksperimen pada sistem pendingin internal sudu turbin gas 

(pin-fin cooling). 

b. Bagaimana pengaruh bilangan Reynolds terhadap karakteristik 

perpindahan panas dan penurunan tekanan pada pendinginan internal pin-

fin bentuk ellips. 

c. Bagaimana pengaruh bentuk pin ellips susunan segaris terhadap 

karakteristik perpindahan panas dan penurunan tekanan pada trailing 

edge sudu turbin gas. 
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1.3 Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk melakukan validasi data prediksi dengan pendekatan simulasi 

terhadap data eksperimen pada sistem pendingin internal sudu turbin 

gas (pin-fin cooling). 

b. Mengamati pengaruh bilangan Reynolds terhadap karakteristik 

perpindahan panas dan penurunan tekanan pada pendinginan 

internal pin-fin bentuk ellips. 

c. Mengamati / mendeskripsikan pengaruh bentuk pin ellips susunan 

segaris terhadap karakteristik perpindahan panas dan penurunan 

tekanan pada pendinginan internal trailing edge sudu turbin gas. 

 

1.4 Manfaat penelitian 

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan data 

prediksi pin-fin cooling dengan pendekatan simulasi (CFD) untuk sistem 

pendingin internal pada sudu turbin gas. 

 

1.5 Batasan masalah 

Model pin-fin cooling silinder telah diteliti secara eksperimen oleh Tarchi, 

dkk (2008), dikembangkan dengan model pin-fin ellips dengan model sebagai 

berikut : 
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Gambar 1.3 Desain pin-fin intercooling  silinder dengan 

dimensi sesuai eksperimen Tarchi, dkk (2008) 

 

 

Gambar 1.4 Model pengembangan pin-fin 

 

 Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian sehingga tujuan penelitian 

dapat dicapai, perlu adanya pembatasan masalah, yaitu: 

1. Jarak antara ujung sirip pin ellips dengan permukaan atas saluran udara 

(shroud clearence) adalah nol. 

2. Komputasi dilakukan dengan pendekatan numerik, menggunakan 

software ANSYS Fluent R15.0 

3. Variasi bilangan Reynolds antara 9000 – 36000 

4. Validasi yang dilakukan yaitu pressure drop dan heat transfer coefficient, 

sedangkan penelitian mencakup pressure drop, heat transfer coefficient, 

velocity dan temperatur. 


