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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Sirip (fin) sering digunakan untuk meningkatkan luasan perpindahan 

panas antara permukaan utama dengan fluida di sekitar alat penukar 

kalor. Di antara tipe sirip pada peralatan penukar kalor yang mempunyai 

banyak pemakaian dalam berbagai aplikasi industri adalah sirip pin. Sirip 

pin 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 dinding alat 

penukar kalor. Salah satu aplikasi dari sirip pin adalah sistem pendinginan 

internal pada sudu turbin gas di daerah trailing edge. Pada daerah trailing 

edge sering dipilih menggunakan jenis pendinginan pin fin cooling, karena 

pada daerah ini terdapat banyak penumpukan panas yang tinggi, 

sehingga penempatan pin fin cooling dipasang di sepanjang ekor sudu 

dengan arah aliran pendingin tegak lurus dengan pin fin.  

Penggunaan sirip pin sebagai pendinginan dalam (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, sehingga diperlukan desain 
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sistem pendinginan internal yang tepat agar mampu meningkatkan laju 

perpindahan panas dan turbulensi, (Uzol dan Camci, 2001). 

Karakteristik perpindahan panas dan penurunan tekanan dalam 

sistem sirip pin telah menjadi topik penelitian secara luas karena perannya 

yang penting dalam berbagai aplikasi keteknikan. Penelitian ini bertujuan 

untuk menguji karakteristik perpindahan panas dan penurunan tekanan 

serta unjuk kerja termal dari sirip-sirip pin. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan Computational Fluid Dynamic (CFD) dengan software ANSYS 

Fluent R15.0.  

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Sebelumnya riset serupa telah dilakukan secara eksperimen, 

sedangkan pada riset ini akan dikembangkan dengan melakukan 

penelitian secara komputasi. Pengembangan riset juga mengubah bentuk 

pin dengan diamond untuk diteliti apakah ada pengaruh bentuk dan 

kecepatan aliran fluida terhadap perpindahan panas dan penurunan 

tekanan. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Melakukan validasi data prediksi secara simulasi dengan mengacu data 

eksperimen pin fin cooling yang telah diteliti oleh Tarchi dkk (2008). 
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2. Mengetahui pengaruh aliran fluida di dalam channel terhadap 

karakteristik perpindahan panas dan penurunan tekanan dari sirip-sirip 

bentuk diamond.   

3. Mengetahui pengaruh bentuk pin fin diamond terhadap karakteristik 

perpindahan panas dan penurunan tekanan sistem pendinginan internal 

pada sudu turbin gas di daerah trailing edge. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Penelitian dibuat dengan batasan masalah sebagai berikut: 

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

percobaan yang dilakukan Tarchi, dkk (2008) 

2. Variasi bilangan Reynolds antara 9000 – 36000. 

3. Komputasi dilakukan dengan pendekatan simulasi menggunakan 

software ANSYS Fluent R15.0 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Mampu memberikan pengetahuan baru yang berguna dalam ilmu 

perpindahan panas, khususnya mengenai karakteristik perpindahan 

panas, penurunan tekanan dan unjuk kerja termal dari sirip-sirip pin 

diamond susunan segaris dan selang-seling. 
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2. Memberikan data prediksi dengan pendekatan simulasi CFD  untuk 

sirip-sirip diamond susunan segaris dan selang-seling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


