
6 
 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2018) mengenai 

heat exchanger cross flow rectangular fin dapat diketahui bahwa mass 

flow rate fluida dingin dapat mempengaruhi kinerja heat exchanger 

termasuk efisiensi heat exchanger. Heat exchanger tersebut 

menggunakan 2 fin dan 4 fin, maka dalam proses pembuatan atau 

fabrikasi sangat sulit, lama dan dalam pengujian pun menggunakan 2 

fin setelah itu dipasang lagi untuk pengujian 4 fin. Pada mass flow rate 

tertinggi untuk penggunaan heat exchanger 2 fin  yaitu 0.026 kg/s 

diperoleh perubahan temperatur fluida dingin dan efisiensi tertinggi 

heat exchanger sebesar 117.5 oC dan 55.9 5 %. Untuk heat exchanger 

4 fin pada mass flow rate tertinggi didapat perubahan temperatur fluida 

dingin dan efisiensi tertinggi yaitu sebesar 179.1 oC dan 78.9 %. 

Efisiensi yang didapat dari alat tersebut tinggi dengan penambahan 

jumlah fin. 

Wibowo (2018) melakukan penelitian heat exchanger cross flow 

rectangular fin tube, dimana menggunakan 2 fin dan 4 fin pada air 

heater. Putaran rotary dryer mempengaruhi efisiensi air heater. Pada 

air heater 4 fin pada putaran 26.25 rpm didapatkan efisiensi air heater 

tertinggi yaitu 71.5%. Pada air heater 4 fin pada putaran 70 rpm 

didapatkan efisiensi rotary dryer tertinggi yaitu 7.40%. Untuk air heater 
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4 fin pada putaran 70 rpm didapatkan efisiensi unit heat exchanger 

tertinggi yaitu 4.86%. untuk efisiensi untuk air heater dan setiap unit air 

heater semakin besar dengan penambahan jumlah fin. 

Wijanarko (2017) melakukan pengujian mengenai heat 

exchanger cross flow mixed, finned tube four pass. Pada pengujian ini 

ditambahkan dengan circular fin. Berdasarkan hasil pengujian yang 

dilakukan ternyata perubahan temperatur fluida dingin dan efisiensi 

heat exchanger mengalami peningkatan dibandingkan dengan heat 

exchanger yang tidak dilengkapi dengan fin, meskipun perubahan 

temperatur fluida dingin dan efisiensi juga mengalami penurunan 

seiring meningkatnya mass flow rate fluida dingin. Perubahan 

temperatur fluida dingin dan efisiensi tertinggi yang diperoleh adalah 

104.5 oC dan 44.014 % pada mass flow rate terendah 0.023 Kg/s. 

Nugroho (2018) melalukan pengujian mengenai alat pengering 

tipe rotary dryer IDF (Induced Draft Fan). Variasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah mass flow rate antara 0.00456 Kg/s, 

0.00532 Kg/s, 0.00607 Kg/s dan 0.00638 Kg/s dengan waktu 25 menit 

dan mass flow rate antara 0.00493 Kg/s, 0.00536 Kg/s, 0.00528 Kg/s 

dan 0.00762 Kg/s dengan waktu 30 menit. Dengan waktu 25 menit 

pada mass flow rate 0,00456 kg/s memiliki efisiensi terbesar 34.89 % 

dan dengan waktu 30 menit pada mass flow rate 0,00493 kg/s 

memiliki efisiensi terbesar 39.62 %. 
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Perbedaan antara pengujian tugas akhir ini dengan pengujian 

milik Hidayat (2018) antara lain heat exchanger yang digunakan 6 

circular fin tube pada setiap tube dan jumlah 8 laluan (pass)  dengan 

beban pengeringan 1 kg dan 1.5 kg, variasi yang digunakan adalah 

mass flow rate fluida dingin. 

2.2 Dasar teori 

Heat exchanger merupakan suatu alat yang berfungsi untuk 

menukar energi panas atau kalor antara dua fluida yang memiliki 

perbedaan temperatur tanpa terjadi pencampuran (kontak langsung) 

antara fluida tersebut (Cengel, 2003).Penamaan heat exchanger 

seringkali disesuaikan dengan penerapan dan kegunaannya. Air 

heater merupakan alat yang termasuk dalam jenis heat exchanger. Air 

heater adalah alat yang berguna untuk memanaskan udara. Fluida 

yang digunakan pada air heater menggunakan udara dan gas hasil 

pembakaran. Prinsip dari kerja dari air heater adalah memindahkan 

energi panas atau kalor dari gas panas hasil pembakaran menuju 

udara dingin tanpa terjadi pencampuran antara dua fluida tersebut. 

Pada saat menganalisa alat heat exchanger, diperlukan koefisien 

perpindahan kalor total (U) untuk menghitung efek perpindahan kalor 

yang terjadi.Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam 

menganalisa alat heat exchanger, yaitu metode logarithmic mean 

temperature difference (LMTD) dan metode number of transfer unit 

(NTU). 
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2.2.1 Pandangan Umum tentang Alat Penukar Kalor 

Alat penukar kalor (APK) merupakan suatu peralatan 

dimana terjadi perpindahan panas dari suatu fluida yang 

temperaturnya lebih tinggi kepada fluida lain yang 

temperaturnya lebih rendah. Proses perpindahan panas 

tersebut dapat dilakukan secara langsung dan tidak. 

Maksudnya ialah: 

a) Alat penukar kalor yang langsung ialah bilamana fluida 

panas akan bercampur secara langsung dengan fluida dingin 

(tanpa adanya pemisah) dalam suatu bejana atau ruangan 

tertentu. 

b) Alat penukar kalor yang tidak langsung, ialah dimana fluida 

panas tidak berhubungan langsung (indirect contact) dengan 

fluida. Jadi proses perpindahan panasnya itu mempunyai 

media perantara, seperti pipa, pelat atau peralatan jenis 

lainnya (Sitompul, 1993). 

2.2.2 Jenis-Jenis Heat Exchanger 

Heat exchanger digunakan pada berbagai keperluan, 

antara lain dalam pusat pembangkit tenaga, unit pendingin, 

proses di industri, dan sistem turbin gas. Hampir perpindahan 

panasnya didominasi konveksi dan konduksi dari fluida panas 

ke fluida dingin, dimana keduanya dipisahkan oleh dinding. 
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Penggunaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan 

yang ada (Cengel, 2003). 

Secara umum heat exchanger dapat diklasifikasikan 

menjadi beberapa jenis yaitu : 

a) Concentric tube 

Concentric tube merupakan heat exchanger yang 

sederhana seperti gambar 2.1. Terdapat dua pipa yang 

berdiameter berbeda dipasang secara concentric (satu 

sumbu). Satu fluida mengalir dalam pipa berukuran lebih 

kecil, sementara fluida lainya mengalir melalui ruang annular 

(celah antara dua pipa). Arah aliran kedua fluida jika searah 

dinamakan paralel, sedangkan arah berlawanan disebut 

dengan contra flow. (Cengel, 2003) 

Gambar 2.1 Concentric tube 
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b) Shell and tube 

Shell and tube heat exchanger banyak dipakai dalam 

industri kimia. Alat jenis ini memiliki banyak tube dan berada 

di dalam shell. Satu fluida mengalir di dalam tabung, 

sedangkan fluida yang satu lagi dialirkan melalui selongsong 

melintasi luar tabung ditunjukkan dengan gambar 2.2.  

 

Gambar 2.2 Skema shell and tube 

Bergantung pada konstuksi bagian kepala yang terletak 

di ujung penukar kalor, dapatlah digunakan satu atau dua 

lintas dalam tabung seperti gambar 2.3 dan 2.4 (Holman, 

2010). 
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Gambar 2.3 Shell and tube satu lintas 

 

Gambar 2.4 Shell and tube dua lintas 

Sitompul (1993) berpendapat walaupun dewasa ini 

sangat banyak jenis APK yang dikembangkan pada industri, 

namun APK jenis shell and tube masih jauh lebih banyak  

digunakan, dibanding dengan jenis lainnya. Hal ini karena 

beberapa keuntungan yang diperoleh, yaitu: 

1. Konfigurasi yang dibuat memberikan luas permukaan 

yang besar dengan bentuk atau volume yang kecil. 

2. Mempunyai lay-out mekanik yang baik, bentuknya cukup 

baik untuk operasi bertekanan. 
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3. Menggunakan teknik fabrikasi yang sudah mapan (well-

esta-blished). 

4. Dapat dibuat dengan berbagai jenis material, dimana 

dapat dipilih jenis material yang dipergunakan sesuai 

dengan temperature dan tekanan operasinya. 

5. Mudah membersihkannya. 

6. Prosedur perencanaannya sudah mapan (well-

established) 

7. Kontruksinya sederhana, pemakaian ruangan realtif 

kecil. 

8. Prosedur mengoperasikannya tidak berberlit-belit, 

sangat mudah diketahui/dimengerti oleh para operator 

yang berlatar belakang pendidikan rendah. 

9. Konstruksinya dapat dipisah-pisah satu sama lain, tidak 

merupakan satu kesatuan yang utuh, sehingga 

pengangkutannya relatif mudah. 

c) Cross flow 

Cross flow memiliki konfigurasi aliran fluida yang saling 

tegak lurus. Alat penukar kalor jenis ini dapat diklasifikasikan 

menjadi unmixed dan mixed flow.  
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Gambar 2.5 Konfigurasi aliran pada cross flow 

Pada gambar 2.5 terlihat bahwa gambar sebelah kiri 

merupakan konfigurasi unmixed. Dikatakan unmixed karena 

terdapat plat-plat, sedangkan sebelah kanan merupakan 

mixed karena tidak terdapat plat-plat sehingga kedua fluida 

tercampur. 

d) Plate and frame 

Plate and frame merupakan heat exchanger yang 

terdiri dari susunan plat dimana fluida dialirkan melalui celah-

celah antara plat-plat yang tersusun. Heat exchanger tipe ini 

cocok untuk memindahkan panas pada fluida cair. Alat 

penukar kalor tipe plate and frame diperlihatkan pada 

gambar 2.6 dibawah ini (Cengel, 2003). 
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Gambar 2.6 Plate and frame 

 

2.2.3 Perpindahan Panas 

Panas atau kalor merupakan suatu bentuk energi. Hukum 

kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat 

diciptakan ataupun dimusnahkan, namun energi dapat berubah 

bentuk dari bentuk yang pertama menjadi bentuk kedua. Energi 

kalor juga dapat berubah bentuk menjadi bentuk energi lain 

dengan menggunakan alat konversi energi. 

 Perpindahan panas merupakan suatu proses 

berpindahnya energi panas dari satu sistem ke sistem lain 

karena adanya perbedaan temperatur. Perpindahan panas akan 

terjadi dari temperatur tinggi menuju temperatur rendah. Proses 

perpindahan panas dapat terjadi dengan tiga macam cara, yaitu: 
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a. Perpindahan Panas Konduksi 

 Perpindahan panas konduksi merupakan suatu proses 

perpindahan panas yang terjadi melalui media perantara 

tanpa disertai pergerakan atau perpindahan molekul. Bahan 

yang baik untuk menjadi media perantara penghantar panas 

konduksi disebut konduktor, sedangkan bahan yang buruk 

untuk penghantar panas disebut isolator ilustrasi gambar 2.7. 

 
Gambar 2.7 Perpindahan panas konduksi pada 

dinding 
(Cengel, 2003) 

 
 Besarnya laju perpindahan panas konduksi yang 

terjadi dapat diketahui dengan persamaan berikut: 

 Q k = -k.A.
∆T

∆x
 ........................................................ (2.1) 

Dengan keterangan : 

Q k : Laju Perpindahan Panas Konduksi (J/s, W) 

k : Konduktivitas Thermal (W/m.°C) 

A : Luas Penampang (m2) 

dT  : Perbedaan Temperatur (K, °C) 

dx : Perbedaan Jarak (m) 
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b. Perpindahan Panas Konveksi 

 Perpindahan panas konveksi merupakan suatu proses 

perpindahan panas melalui media perantara yang disertai 

dengan pergerakan atau perpindahan molekul. Perpindahan 

konveksi biasanya terjadi pada fluida (cair dan gas). 

Konveksi dibagi menjadi konveksi paksa dan konveksi alami. 

Konveksi disebut konveksi paksa apabila fluida bergerak 

atau mengalir karena adanya gaya eksternal dari kipas, 

pompa dan sebagainya. Konveksi disebut konveksi alami jika 

pergerakan fluida disebabkan oleh gaya buoyancy karena 

adanya perbedaan densitas pada temperatur yang 

bervariasi. Ilustrasi pada gambar 2.8 (Cengel, 2003). 

 
Gambar 2.8 Perpindahan panas konveksi(Cengel, 2003) 

 Besarnya laju konveksi dapat diketahui menggunakan 

persamaan berikut: 

 Q Conv = h.A.(Ts-T∞) ............................................. (2.2) 

Keterangan: 

Q Conv  : Laju Perpindahan Panas Konveksi (J/s, W) 
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h  : Koefisien Perpindahan Panas Konveksi (W/m2.°C) 

A  : Luas Penampang (m2) 

Ts  : Temperatur Permukaan (°C) 

T∞  : Temperatur Lingkungan (°C) 

c. Perpindahan Panas Radiasi 

 Radiasi adalah energi yang dipancarkan oleh materi 

dalam bentuk gelombang elektromagnetik (atau foton) 

sebagai akibat dari perubahan dalam konfigurasi elektronik 

atom atau molekul. Tidak seperti konduksi dan konveksi, 

transfer energi oleh radiasi tidak memerlukan kehadiran 

media intervensi. Bahkan, transfer energi dengan radiasi 

paling cepat (pada kecepatan cahaya) dan tidak mengalami 

redaman dalam ruang hampa. Energi matahari dapat 

mencapai bumi dengan cara radiasi(Cengel, 2003). 

Besarnya laju perpindahan panas radiasi dapat diketahui 

menggunakan persamaan berikut : 

 Q Rad = σ.As.Ts
4
 .................................................... (2.3) 

 Keterangan: 

Q rad  : Laju Perpindahan Panas Radiasi (J/s, W) 

𝜎  : Konstanta Stefan-Boltzmann = 5.67 x 10-8W/m2.K4 

As  : Luas Penampang (m2) 

Ts  : Temperatur Permukaan (K) 
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2.2.4 Teori Kestimbangan Kalor 

Proses perpindahan panas melibatkan dua benda yang 

memiliki perbedaan temperature dapat dilihat pada gambar 2.9, 

sehingga secara alami terjadi peristiwa pelepasan kalor oleh 

benda yang memiliki temperatur tinggi dan kalor diterima oleh 

benda lain yang memiliki temperatur rendah.  Berdasarkan teori 

kesetimbangan kalor, besarnya kalor yang dilepas oleh benda 

dengan temperatur tinggi menuju benda dengan temperatur 

rendah sama dengan kalor yang diterima oleh benda dengan 

temperatur rendah. Berikut persamaan kesetimbangan kalor: 

 
Gambar 2.9 Skema Konsep Kesetimbangan Kalor 

 

Q lepas =  Q terima 

 ṁh. Cp
h
. ΔTh =  ṁc. Cp

c
. ΔTc ................. (2.4) 

Keterangan: 

Q  : Laju perpindahan kalor (J/s, Watt) 

ṁ : Laju massa fluida (Kg/s) 

Cp : Kalor jenis (J/Kg.K) 

ΔT : Perbedaan temperatur fluida (K) 

c, h : Fluida dingin, fluida panas 
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2.2.5 Perpindahan Panas Gabungan antara Konduksi dan 
Konveksi 

Di dalam kasus ini terdapat perpindahan kalor gabungan 

antara konveksi dan konduksi, perpindahan konveksi terjadi 

karena ada dua fluida yang mengalir, dan perpindahan konduksi 

terjadi pada dinding pipa yang diilustrasikan pada gambar 2.10. 

 
Gambar 2.10 Perpindahan panas gabungan pada pipa 

(Cengel, 2003) 
 

 Dari gambar 2.10 didapatkan persamaan sebagai berikut: 

a. Menentukan hambatan total: 

 R = Rtotal = Ri+Rwall+Ro 

   =
1

hiAi
 + 

ln (Do+Di)

2πkL
 + 

1

hoAo
 ................................. (2.5) 

b. Menentukan nilai U 

 U =
1

1
hh

+
ln (Ro+Ri)

2πkL
 + 1

hc

 ............................................. (2.6) 
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dimana  

U : Koefisien perpindahan kalor total (W/m2K) 

c. Menentukan Angka Reynolds 

 Re =
ρVD

μ
= 

VD

v
 ....................................................... (2.7) 

dimana: 

Re : Angka Reynolds 

ρ : Massa Jenis (Kg/m3) 

V : Kecepatan Aliran (m/s) 

D : Diameter pipa (m) 

µ : Viskositas dinamik fluida (Kg/m.s) 

v : Viskositas kinematik fluida (m2/s) 

jika Re < 2000, maka aliran laminar 

jika Re > 4000, maka aliran turbulen 

Untuk aliran turbulen berkembang penuh di dalam 

pipa, dapat menggunakan persamaan di bawah ini untuk 

menentukan angka nusselt. 

Nu = 0.023 Re
0.8

Pr
0.4

 .................................... (2.8) 

Koefisien perpindahan panas konveksi dapat 

dihitung menggunakan persamaan berikut: 

h =
Nu K

D
 ........................................................ (2.9) 

dimana: 

h : Koefisien Perpindahan Panas Konveksi (W/m2K) 
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Nu : Angka Nusselt 

K : Konduktivitas Thermal (W/m.K) 

D : Diameter Pipa (m) 

2.2.6 Metode LMTD dan Metode NTU 

a. Metode LMTD 

Berdasarkan metode LMTD, Laju perpindahan panas 

dapat ditentukan menggunakan persamaan: 

Q = U x A x LMTD ........................................... (2.10) 

dimana: 

Q : Laju Perpindahan Panas LMTD (Watt) 

U : Koefisien Perpindahan Panas Total (W/m2 C) 

A : Luas Penampang (m2) 

LMTD : Perbedaan Temperatur Rata-Rata Logaritma (oC) 

 Perbedaan temperatur rata-rata logaritma (LMTD) 

adalah menentukan nilai perbedaan temperatur yang terjadi 

dalam alat penukar kalor. Penentuan LMTD tergantung pada 

jenis aliran yang diaplikasikan atas APK tersebut (Pane, 

2014). 

 LMTD Untuk Aliran Searah 

 
Gambar 2.11 Heat Exchanger Aliran Searah (Pane, 2014) 
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Gambar 2.12 Analogi Temperatur Heat Exchanger Aliran 

Searah (Pane, 2014) 
 

Maka persamaan LMTD: 

LMTD =
ΔT1-ΔT2

ln 
ΔT1
ΔT2

 

=
 Th,in-Tc,in - Th,out-Tc,out 

ln 
 Th,in-Tc,in 

 Th,out-Tc,out 
 

 .. (2.11) 

 LMTD Untuk Aliran Berlawanan Arah 

 
Gambar 2.13 Heat Exchanger Aliran Berlawanan Arah 

(Pane, 2014) 

Gambar 2.14 Analogi Temperatur Heat Exchanger Aliran 
Berlawanan Arah (Pane, 2014) 

 

Maka persamaan LMTD: 

LMTD =
ΔT1-ΔT2

ln 
ΔT1
ΔT2

 

=
 Th,in-Tc,out - Th,out-Tc,in 

ln 
 Th,in-Tc,out 

 Th,out-Tc,in 
 

 .. (2.12) 
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 Nilai LMTD perlu dikoreksi dengan faktor koreksi (F) 

untuk heat exchanger shell and tube dan cross flow yang 

mempunyai lebih dari satu aliran atau multi-pass. Maka laju 

perpindahan kalor dapat ditentukan menggunakan 

persamaan: 

 Q = U x A x LMTDcf ........................................... (2.13) 

dimana: 

LMTDcf = LMTD x F 

F    = Faktor Koreksi 

 Nilai faktor koreksi (F) dapat ditentukan menggunakan 

diagram dengan parameter: 

 P adalah keefektifan temperatur pada sisi fluida dingin 

  P =
t2-t1
T1-t1

 .............................................................. (2.14) 

 R adalah rasio laju kapasitas energi panas 

 R =
T1-T2

t2-t1
=

Cc

Ch
 ............................................. (2.15) 

Dimana (berdasarkan diagram pada gambar 2.8): 

T1 ; T2 = Temperatur masuk dan keluar pada sisi shell 

 t1 ; t2 = Temperatur masuk dan keluar pada sisi tube 
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Gambar 2.15 Diagram Faktor Koreksi Heat Exchanger 

Cross Flow (Holman, 2010) 

b. Metode Effectiveness-NTU 

 Metode Effectiveness-NTU merupakan metode yang 

dapat digunakan selain metode LMTD. Dalam metode ini 

terdapat hubungan antara efektivitas dan NTU. Efektivitas 

dapat ditentukan menggunakan persamaan: 

 ε =
Q aktual

Q maks
 ............................................................. (2.16) 

dimana: 

ε  :Efektivitas 

Q aktual :Laju Perpindahan Kalor Aktual(J/s) 

Q maks :Laju Perpindahan Kalor Maksimal(J/s) 
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 Laju perpindahan kalor aktual sama dengan laju kalor 

fluida dingin dan laju kalor fluida panas. Persamaan laju kalor 

aktual dapat dituliskan sebagai berikut: 

Q aktual = Laju perpindahan kalor aktual 

 = ṁc x Cpc x (Tc, out  - Tc, in)  

= ṁh x Cph x (Th, in  - Th, out) ....................... (2.17) 

 Laju perpindahan kalor maksimal dapat ditentukan 

menggunakan persamaan: 

 Q maks = Laju perpindahan kalor maksimal 

= Cmin(Th, in – Tc, in) .................................... (2.18) 

Dimana Cmin adalah harga terkecil dari Cc atau Ch 

Cmin = Ch = ṁh x Cph (apabila Cc>Ch ) ....... (2.19) 

Cmin = Cc = ṁc x Cpc (apabila Cc<Ch ) ....... (2.20) 

 Nilai rasio C juga perlu diketahui supaya dapat 

menentukan nilai NTU menggunakan diagram hubungan 

efektivitas-NTU. Berikut persamaan nilai rasio C: 

 C =
Cmin
Cmax

 .............................................................. (2.21) 

Jika nilai efektivitas (ε) dan C telah diketahui, maka nilai 

NTU dapat diketahui dengan cara analisis maupun 

menggunakan diagram efektivitas-NTU. Berikut diagram yang 

dapat digunakan untuk mengetahui nilai NTU: 
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Gambar 2.16 Diagram Efektivitas-NTU Heat Exchanger 

Cross Flow One Fluid Mix(Holman, 2010) 

 

Secara analisis nilai NTU dapat ditentukan 

menggunakan persamaan dibawah ini : 

NTU = 
1

C
 ln {1+ C ln (1-ε)} ...................................... (2.22) 

 Jika nilai NTU telah diketahui, maka nilai U atau 

koefisien perpindahan panas total dapat diketahui 

menggunakan persamaan berikut (Holman, 2010): 

 NTU = U A
Cmin

 ......................................................... (2.23) 

Keterangan: 

NTU : Number of Transfer Unit 

U  : Koefisien perpindahan kalor total (W/m2K) 

A  : Luas penampang (m2) 

Cmin : Kapasitas kalor minimal (W/K) 
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2.2.7 Sirip (Fin) 

 Untuk memudahkan dalam perhitungan sirip, maka 

diperlukan asumsi-asumsi yang diberikan oleh Murray dan 

Gardner (Kern, 1983), yaitu: 

a. Aliran panas dan distribusi temperatur yang melalui sirip 

tidak tergantung waktu (steady state). 

b. Material dari sirip homogeny dan isotropic. 

c. Tidak ada sumber panas dari sirip. 

d. Konduktifitas kalor dari sirip konstan. 

e. Koefisien perpindahan kalor sama pada sisi masuk sirip. 

f. Kalor yang dipindahkan lewat sudut luar dari sirip diabaikan 

dibandingkan dengan melewati sirip. 

g. Sambungan antar sirip dan pipa diasumsikan tidak ada 

tahanan. 

Dalam hal ini, untuk jenis sirip yang berpenampang lingkaran 

tidak ditemukan analisis teorinya. Oleh sebab itu dalam 

menganalisis sirip yang berpenampang lingkaran dilakukan 

dengan cara pendekatan terhadap penampangnya, yaitu 

dengan pendekatan penampang segi empat. 

Penggunaan fin akan mempengaruhi besar luas 

penampang. Besarnya luas permukaan selimut tabung (tube) 

tanpa fin dapat diketahui menggunakan persamaan berikut : 

  Aunfin = πDL ........................................................ (2.24) 
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Keterangan : 

D : Diameter tube (m) 

L : Panjang tube (m) 

 Luas Permukaan circular fin dapat diketahui 

menggunakan persamaan berikut (Cengel, 2003) : 

 Afin = 2π (r2
2 – r1

2) + 2 π r2 t .................................. (2.25) 

Keterangan : 

r2 : Diameter dalam Circular Fin (m) 

r1 : Diameter dalam Circular Fin (m) 

t : Tebal Circular Fin (m) 

   

 

 

 


