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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Turbin gas adalah suatu penggerak mula yang memanfaatkan gas 

sebagai fluida kerja. Di dalam turbin gas energi kinetik dikonversikan 

menjadi energi mekanik berupa putaran yang menggerakan roda turbin, 

sehingga menghasilkan daya. Putaran dari rotor turbin diakibatkan oleh 

adanya gas bertekanan yang melewati sudu-sudu turbin. Gas dengan 

tekanan tinggi didapatkan dari pembakaran bahan bakar dengan udara, 

sesaat sebelum masuk turbin. Ekspansi udara hasil proses pembakaran 

inilah yang digunakan untuk menggerakkan sudu-sudu turbin. 

Untuk mencapai efisiensi termal yang tinggi dan tenaga maksimal, 

turbin gas membutuhkan temperatur yang tinggi. Hal ini mengakibatkan 

permukaan sudu turbin memiliki temperatur yang tinggi pula. Menurut Han 

(2004), temperatur pada permukaan sudu turbin sekitar 1200-1500oC. 

Trailing Edge merupakan bagian yang penting pada sudu turbin gas 

karena terkena beban termal yang tinggi, sehingga dibutuhkan sebuah 

sistem pendinginan yang efektif untuk menjaga sudu turbin agar tidak 

cepat rusak dan turbin gas tetap memiliki efisiensi yang tinggi. Sistem 

pendingin yang digunakan pada turbin gas adalah dengan menggunakan 

cairan dan udara. Cairan yang digunakan adalah minyak pelumas, 

sedangkan udara didapat dari kompresor dibagian depan mesin jet, udara 
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ini dialirkan melalui lubang-lubang kecil yang ada pada bagian dalam 

blades turbin, selanjutnya untuk meningkatkan transfer panas, pada 

bagian trailing edge dibuat sebuah susunan lubang-lubang. Sistem 

pendinginan menggunakan lubang-lubang kecil pada trailing edge sudu 

turbin ini disebut dengan pin fin cooling. 

Pin Fin Cooling adalah elemen berbentuk silinder atau bentuk lainnya 

yang dipasang secara tegak lurus terhadap dinding alat penukar kalor, 

dengan fluida pendingin mengalir dalam arah aliran melintang terhadap 

elemen tersebut. Sirip-sirip pin yang menonjol dari sebuah permukaan 

yang dipanaskan dapat meningkatkan luas permukaan dan menyebabkan 

pencampuran aliran yang turbulen, sehingga meningkatkan unjuk kerja 

yang berdampak pada meningkatnya ketahanan dan umur turbin. Aspek 

yang mempengaruhi kinerja pin fin, diantaranya adalah bentuk, susunan, 

tinggi, dan perbandingan diameter. 

Aspek yang mempengaruhi kinerja pin fin adalah susunannya. 

Susunan pin fin sangat berpengaruh pada kemampuan untuk 

memindahkan panas, berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan sebuah 

penelitiaan agar didapat susunan pin fin yang dapat bekerja secara efektif. 

Penelitian tentang susunan pin fin cooling sebelumnnya dilakukan oleh 

Tarchi dkk (2008). Tarchi melakukan pengujiaan secara eksperimen pada 

pin fin berbentuk bundar susunan horisontal dan vertikal, serta pin fin 

lingkaran susunan selang-seling dan berpola segi lima. Hasil penelitiaan 

Tarchi dkk (2008) menunjukan angka penurunan tekanan yang cukup 
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tinggi, penurunan tekanan yang tinggi akan menyebabkan kompresor 

bekerja dengan energi yang besar, sehingga diperlukan inovasi susunan 

yang bervariasi. 

Salah satu inovasi yang dapat dilakukan untuk mengatasi angka 

penurunan tekanan yang tinggi adalah dengan meletakkan lubang – 

lubang dengan susunan segaris. Peletakan lubang pin fin yang segaris ini 

akan melancarkan aliran fluida dan meminimalkan turbulensi yang terjadi 

ketika fluida bergerak teratur didalam saluran penampang. Pada 

penelitiaan ini akan dilakukan penelitian pada pin fin berbentuk bundar 

dengan susunan segaris menggunakan metode computational fluid 

dynamics. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang selanjutnya dirumusankan 

Masalah menggunakan metode computational fluid dynamic (CFD), 

adapun rumusan masalah adalah : 

1. Bagaimanakah nilai koefisien perpindahan panas pada tiap pin 

dari pin fin cooling berbentuk lingkaran dengan susunan segaris? 

2. Bagaimanakah pengaruh angka Reynolds terhadap nilai 

penurunan tekanan dari susunan pin fin cooling berbentuk 

lingkaran dengan susunan segaris? 

3. Bagaimanakah perbandingan nilai koefisien perpindahan panas 

dan penurunan tekanan pada susunan segaris dan selang-seling? 
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1.3 Tujuan 

1. Mengetahui besarnya nilai koefisien perpindahan panas pada 

dinding pin dari pin fin cooling berbentuk lingkaran dengan 

susunan segaris 

2. Mengetahui pengaruh angka Reynolds terhadap nilai penurunan 

tekanan dari susunan pin fin cooling berbentuk lingkaran dengan 

susunan segaris  

3. Mengetahui perbandingan nilai koefisien perpindahan panas dan 

penurunan tekanan pada susunan segaris dan selang-seling 

1.4 Manfaat 

Hasil  penelitian   yang  diperoleh  diharapkan  dapat   memberikan 

manfaat sebagai berikut : 

1. Mampu   memberikan   pengetahuan   baru   yang   berguna 

dalam   ilmu perpindahan panas, 

2. Dapat diterapkan dalam sistem pendinginan sudu-sudu turbin 

gas, sistem elektronik  modern  dan  industri  pesawat  terbang. 

3. Memberikan informasi perbandingan pin fin dengan konfigurasi 

segaris dan berselang. 

4. Memberikan pencerahan dan pembuktian mengenai teori – teori 

yang berkaitan dengan perpindahan panas. 
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1.5 Batasan Masalah 

1. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada 

percobaan yang dilakukan Tarchi dkk (2008). 

2. Propertis-propertis udara didapat dari tabel air ideal gas pada 

temperatur 20 dan 55.1 oC 

3. Reynolds Number yang digunakan adalah antara 9000 - 36000  

4. Proses komputasi menggunakan bentuk – bentuk yang telah 

dimodifikasi berdasarkan penelitian Tarchi dkk (2008) 

5. Penelitian hanya dilakukan pada pin fin cooling dibagian trailing 

edge dan tidak melibatkan proses pendinginan lain. 


