
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Chandrasa Soekardi (ISSN 1410-233) 

Kajian yang dilakukan oleh Chandrasa Soekardi bertujuan untuk memperoleh 

seberapa besar pengaruh harga efektifitas perpindahan panas dan tahan termal 

terhadap hasil perancangan sebuah alat penukar kalor dan mengidentifikasi kondisi 

perancangan paling optimal.  

Kajian dilakukan dengan sebuah alat penukar kalor tipe shell & tube yang 

dilakukan dengan cara metode perhitungan efektifitas-NTU. Alat penukar kalor 

digunakan sebagai pemanas Aliran Gula dengan temperatur 25oC dan media pemanas 

adalah air pada temperatur 80oC. Spesifikasi alat penukar kalor yang digunakan 

memiliki diameter tube berukuran ¾” dengan panjang 3m dan jarak antar tube-nya 

sebesar 1,25 cm. 

 

 
Gambar 2.1 Nilai temperatur pada saat meninggalkan alat penukar kalor 

 

Dalam kajian yang dilakukan oleh Chandrasa Soekardi diperoleh bahwa nilai 

efektifitas alat penukar kalor dipengaruhi oleh jumlah banyaknya tube sehingga 

mengakibatkan semakin besarnya diameter shell. 

 

2.1.2 Indrawati Supu (ISSN 2087-7889) 

Penelitian yang dilakukan oleh Indrawati Supu bertujuan untuk mengetahui 

perubahan suhu terhadap perpindahan panas pada suatu material yang berbeda pada 
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suhu ruangan sehingga dapat mengetahui penggunaan material yang sesuai dan lebih 

ekonomis.  

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode eksperimen dengan alat 

gelas ukur dengan material yang berbeda. Material gelas ukur yang digunakan untuk 

penelitian menggunakan Kaca, Aluminium, dan Besi. Pada gelas ukur dituangkan air 

dengan temperatur 68oC dan kemudian akan diamati apakah terjadi penurunan suhu 

pada waktu yang telah ditentukan. 

 
Gambar 2.2 Grafik hubungan waktu dengan perubahan suhu dengan material gelas 

ukur yang berbeda. 

 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Indrawati Supu terdapat faktor yang 

mempengaruhi terjadinya penurunan suhu pada gelas ukur dengan material berbeda:  

1. Konduktifitas material masing-masing gelas ukur 

2. Temperatur di sekeliling gelas ukur 

3. Kecepatan dari udara sekeliling gelas ukur 

 

2.1.3 Bambang Setyoko (ISSN 0852-1697) 

Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Setyoko untuk mengetahui kerja 

suatu alat penukar panas (Heat Exchanger) berfungsi sebagai pemanas crude oil yang 

menggunakan solar sebagai media pemanas dengan menghitung fouling factor untuk 

mengetahui unjuk kerja pemanas crude oil. 

Pada pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh Bambang Setyoko 

mengunakan berbagai macam analisa perhitungan: 

1. Heat Duty 

2. LMTD (Log Mean Temperature Difference) 

3. Flow Area 
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4. Kecepatan Massa 

5. Faktor Dimensi Untuk Exchanger 

6. Bilangan Prandtl  

7. Koefisien Perpindahan Panas  

8. Rasio Viskositas Fluida  

9. Fouling Factor 

 

Tabel 2.1 Hasil analisa perhitungan fouling factor pada alat penukar kalor  

(Heat Exchanger) 

 
 

Dalam hasil analisa perhitungan diperoleh panas yang diberikan oleh solar 

tidak semuanya diterima oleh crude oil sehingga panas terbuang ke lingkungan hal ini 

dapat dilihat dari harga fouling factor yang besar daripada nilai yang diizinkan. 

 

2.1.4 Kondensasi 

Kondensasi berasal dari bahasa latin yaitu condensare yaitu membuat 

tertutup. Perubahan wujud dari pada zat gas atau uap menjadi zat cair yaitu 

kondensasi. 

Kondensasi terjadi antara pemampatan atau pendinginan bila syarat 

tercapainya tekanan maksimum dan suhu dibawah suhu kritis. Kondensasi terjadi 

pada saat uap didinginkan menjadi cairan, tetapi dapat juga terjadi bila uap dikompresi 

(yaitu tekanan ditingkatkan) menjadi fluida cairan, atau mengalami kombinasi antara 

pendinginan dan kompresi. 
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Cairan yang telah terkondensasi dari hasil uap disebut sebagai air kondensat. 

Kondensor adalah alat yang dipergunakan untuk mengkondensasi uap agar menjadi 

cairan. Umumnya kondensor yaitu pendingin atau penukar panas yang dapat 

digunakan untuk berbagai tujuan, yang mempunyai rancangan yang bervariasi, dan 

beragam ukurannya. Kondensasi uap menjadi cairan adalah kebalikan dari penguapan 

(evaporasi) dan merupakan proses eksotermik (melepas panas). 

 

2.1.5 Kondensor 

Kondensor adalah salah satu dari sekian banyak jenis mesin penukar kalor 

yang berfungsi untuk mengkondensasi fluida kerja. Kondensor juga sebagai alat 

penukar kalor yang berfungsi untuk mengkondensasikan uap keluaran turbin. Pada 

sistem tenaga uap, fungsi utama kondensor adalah untuk mengembalikan exhaust 

steam dari turbin kefase cairnya agar dipompa kembali untuk mengisi air di boiler 

dengan menggunakan boiler feed pump supaya pembangkit dapat beroperasi secara 

terus menerus. 

Fungsi dari kondensor adalah: 

 Merubah uap bekas dari turbin menjadi air embun. 

 Menampung dan mengontrol air kondensat 

 Mengeluarkan udara atau gas yang tidak terkondensasi. 

Kondensor terdiri dari tube-tube kecil melintang. Pada tube-tube inilah air 

pendingin dari air laut dialirkan. Sedangkan uap yang mengalir dari atas ke bawah 

agar dapat mengalami kondensasi atau pengembunan. Sebelum air laut masuk 

kedalam kondensor, air laut akan melintasi debris filter yang akan disaringnya kotoran 

dan lumpur yang terbawa oleh air laut. 

Agar uap dapat bergerak turun tanpa adanya masalah dari sudu terakhir turbin, 

maka vakum kondensor harus dijaga, karena dengan adanya vakum pada kondensor 

akan membuat tekanan udara pada kondensor menjadi rendah dan jika dibiarkan terus 

menerus akan mengalai kerusakan. Dengan tekanan yang lebih rendah di kondensor, 

maka uap akan bisa bergerak dengan mudah menuju kondensor. 
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Gambar 2.3 Kondensor unit pembangkit 

 

Selain itu kondensor juga dapat menciptakan back pressure (tekana balik) 

yang rendah atau vakum pada exhaust turbine. Dengan adanya vakum yang rendah 

tersebut, maka dapat meningkatkan efisiensi kerja turbin dan siklus kerja turbin lebih 

meningkat karena tidak adanya back pressure dan juga menurunkan vibrasi yang ada 

pada bearing turbin. 

 

2.1.6 Siklus Kondensor 

Kondensor yang ada menggunakan lintasan aliran air yang terdiri ruang air 

(waterbox) dan pipa-pipa saluran air pendingin (tubes).  

Aliran exhaust steam dari turbin masuk kedalam kondensor mengenai 

susunan tube. Pada susunan tube kondensor mengalir air pendingin dari air laut yang 

sebelumnya telah dilakukan proses debris filter dan destilasi. Steam yang telah 

mengenai tubes yang berisi aliran air pendingin akan berubah fasa menjadi cair proses 

inilah yang disebut kondensasi.  

Air hasil proses kondensasi steam disebut air kondensat. Air kondensat ini 

akan menetes kebawah dan ditampung oleh hotwell kemudian dipompa kembali untuk 

mengisi air di boiler dengan menggunakan boiler feed pump supaya pembangkit dapat 

beroperasi secara terus menerus. 
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Gambar 2.4 Siklus kerja kondensor 

 

2.1.7 Surface Condenser  

Kondensor yang memiliki dua sistem yang terpisah, uap kondensasi berada 

pada bagian permukaan luar pipa dan bagian dalam pipa mendapat aliran air yang 

berasal dari laut sebagai media pendingin. Susunan yang demikian dikenal dengan 

kondensor permukaan dan permukaan pendinginnya terdiri dari pipa-pipa kecil. 

Terpisahnya  uap dan air kondensat tidak menyebabkan masalah atas kemurnian air 

sehingga setiap kesempatan kebocoran yang mungkin terjadi tidak akan 

bersinggungan dengan air kondensat.   

Kondensor jenis ini merupakan heat excharger tipe shell dan tube dimana 

mekanisme perpindahan panas utama adalah kondensasi uap jenuh pada sisi luar tube 

dan pemanas secara konveksi paksa dari sirkulasi airnya ada di dalam tube kondensor. 

Keunggulan jenis surface condenser adalah:  

1. Tidak perlu banyak makan tempat  

2. Air pendingin didapat dengan mudah dan murah  

3. Bisa digunakan pembangkit skala besar 

Kelemahan jenis surface condenser adalah:  

1. Bila terjadi kebocoran tube kondensor seluruh air kondensat akan terkontaminasi 

air pendingin (air laut)  

2. Membutuhkan perlindungan yang banyak 

3. Waterbox dan tube cepat kotor 

4. Lingkungan sekitar korosif dan kotor 
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Air pendingin dan uap yang didinginkan tidak dicampur, melainkan terpisah 

air pendingin di dalam pipa-pipa (tubes) sedangkan uap terkondensasi didalam 

cangkang (shell). Cara kerjanya adalah steam akan masuk ke dalam shell kondensor 

melewati steam inlet connection yang ada pada atas kondensor.  Steam lalu akan 

bersinggungan dengan tube kondensor yang mempunyai temperatur rendah sehingga 

temperatur steam turun dan terkondensasi, menghasilkan air kondensat yang 

terkumpul pada hotwell. 

Temperatur rendah pada tube dijaga dengan cara mensirkulasikan air yang 

akan menyerap kalor dari steam pada saat proses kondensasi. Air kondensat yang 

terkumpul di hotwell kemudian dipindahkan dari kondensor dengan menggunakan 

pompa kondensat ke dearator dan selanjutnya dipompa menuju steam drum boiler. 

Ketika steam meninggalkan kondensor, hampir keseluruhan steam sudah 

terkondensasi hanya bagian yang jenuh dari udara yang ada didalam sistem. 

Surface condenser dapat dibedakan menjadi dua jenis aliran: 

 Single Flow 

Kondensor dengan aliran tunggal dapat juga disebut dengan satu jalur adalah 

kondensor yang pendinginnya mengalir melewati semua tubes melalui satu ujung dan 

keluar dari ujung yang lain.  

 

 
Gambar 2.5 Kondensor single flow 

 

 Double Flow 

Kondensor double flow disebut juga dengan kondensor dengan dua laluan. 

Pada kondensor dua laluan, air pendingin memasuki pipa melalui waterbox yang 
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terbagi dua pada satu sisi, yakni sisi inlet dan outlet. Air pendingin kemudian 

memasuki separuh jumlah tube. Setelah air pendingin sampai pada waterbox pada sisi 

lain, maka air pendingin akan memasuki tube yang lain dan keluar melalui waterbox 

yang memiliki dua sisi. 

 

 
Gambar 2.6 Kondensor double flow 

 

2.2 Dasar Teori 

Perpindahan panas merupakan ilmu untuk meramalkan perpindahan energi 

dalam bentuk panas yang terjadi karena adanya perbedaan suhu di antara benda atau 

material (J.P Holman, 1994). 

Panas sebagai bentuk energi yang dapat ditransfer dari satu sistem ke sistem 

lainnya sebagai akibat dari perbedaan suhu. Panas dapat ditransfer dengan tiga metode 

berbeda: konduksi, konveksi, dan radiasi. Semua metode perpindahan panas 

memerlukan adanya perbedaan suhu, dan semua metode berasal dari media suhu 

tinggi ke suhu rendah.  

 

2.2.1 Konduksi 

Konduksi adalah perpindahan panas dari partikel yang memiliki suhu lebih 

tinggi ke suatu zat yang berdekatan dengan suhu yang rendah sebagai hasil dari 

interaksi antar partikel. Konduksi dapat terjadi pada benda padat, cair, atau gas. 

Perpindahan panas secara konduksi pada gas dan cairan, terjadi karena tumbukan dan 

difusi molekul selama gerakan acak. Sedangkan pada benda padat disebabkan oleh 
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kombinasi getaran molekul dalam kisi dan transpor energi oleh elektron bebas. 

Konduksi panas disebabkan oleh dua efek:  

1. Gelombang getaran yang diinduksi oleh gerakan dari molekul yang diposisikan 

pada posisi yang relatif tetap secara periodik 

2. Energi yang diangkut melalui aliran bebas elektron dalam material 

Laju perpindahan panas secara konduksi melalui media tergantung pada 

geometri, ketebalan, material, dan perbedaan suhu di seluruh medium. 

 

Q
konduksi

 = kA
∆T

x
 = -kA

T1-T2

x
  

 

Q
konduksi

 = Laju perpindahan panas secara konduksi (W) 

k = Konduktivitas termal fluida atau material (W
(m.K)⁄ ) 

A = Luas permukaan peprindahan panas (m2) 

∆T = Gradien temperatur pada penampang (K)  

x = Jarak arah aliran panas (m)  

 

Cp kalor jenis adalah kemampuan material untuk menyimpan energi termal. 

Konduktivitas termal suatu material (k) adalah ukuran kemampuan material untuk 

menghantarkan panas melalui ketebalan material per satuan luas per satuan perbedaan 

suhu. Nilai konduktivitas termal yang tinggi menunjukkan bahwa material tersebut 

merupakan konduktor panas yang baik, dan nilai yang rendah menunjukkan bahwa 

material tersebut merupakan isolator.  

 

2.2.2 Konveksi 

Konveksi pada dasarnya adalah konduksi panas dengan adanya gerakan 

fluida. Sehingga konveksi adalah mode transfer energi antara permukaan padat dan 

cairan atau gas di sekitarnya yang bergerak. Semakin cepat gerakan fluida, semakin 

besar perpindahan panas konveksi.  

Konveksi bisa disebut konveksi paksa jika fluida dipaksa mengalir di atas 

permukaan dengan cara eksternal seperti kipas angin, pompa, atau angin. Sebaliknya, 

konveksi disebut konveksi alami (atau bebas) jika gerakan fluida disebabkan oleh 

gaya apung yang diinduksi oleh perbedaan densitas karena variasi suhu dalam fluida  

Proses perpindahan panas yang melibatkan perubahan fasa fluida juga 

dianggap konveksi karena gerakan fluida yang diinduksi selama proses tersebut, 

seperti naiknya gelembung uap selama mendidih atau jatuhnya tetesan cairan selama 

kondensasi. 
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Q
Konveksi

 = hA(Ts-T∞)  

 

Q
Konveksi

 = Total laju perpindahan panas secara konveksi (W)  

h = Koefisien perpindahan panas konveksi (W
(m2 . K)⁄ )  

A = Luas permukaan peprindahan panas (m2) 

Ts = Temperatur permukaan benda (K)  

T∞ = Temperatur permukaan benda absolute (K)  

 

Koefisien perpindahan panas konveksi h bukan merupakan properti fluida. 

Koefisiaen perpindahan panas konfeksi adalah parameter yang ditentukan secara 

eksperimental yang nilainya bergantung pada semua variabel yang mempengaruhi 

konveksi seperti geometri permukaan, sifat gerak fluida, sifat fluida, dan kecepatan 

fluida curah.  

 

2.2.3 Radiasi 

Radiasi adalah energi yang dipancarkan materi dalam bentuk gelombang 

elektromagnetik (atau foton) sebagai akibat dari perubahan konfigurasi elektronik 

atom atau molekul. Transfer energi dengan radiasi tidak memerlukan adanya media 

perantara. 

Laju radiasi maksimum yang dapat dipancarkan dari permukaan pada suhu 

absolut Ts  

 

Q
Emit, maks

 = σAT4  

 

Q
Emit, maks

 = Laju perpindahan panas emisifitas maksimum (W)  

σ = Konstanta Stefan Boltzman 5,67 × 10-8 W
(m2 . K4)⁄   

A = Luas permukaan peprindahan panas (m2) 

T = Temperatur permukaan benda (K)  

 

Permukaan ideal yang memancarkan radiasi pada laju maksimum ini disebut 

benda hitam, dan radiasi yang dipancarkan benda hitam disebut radiasi benda hitam. 

Radiasi yang dipancarkan oleh semua permukaan nyata lebih kecil dari radiasi yang 

dipancarkan oleh benda hitam pada suhu yang sama. 

Q
Emit

 = εσAT4  
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Q
Emit

 = Laju perpindahan panas emisifitas (W)  

ε =  Nilai emisifitas permukaan 0 ≤ ε ≤ 1  

σ = Konstanta Stefan Boltzman 5,67 × 10-8 W
(m2 . K4)⁄   

A = Luas permukaan peprindahan panas (m2) 

T = Temperatur permukaan benda (K)  

 

Sifat radiasi penting dari suatu permukaan adalah absorptivitasnya (𝛼), yang 

merupakan fraksi dari energi radiasi yang terjadi pada permukaan yang diserap oleh 

permukaan. Seperti emisivitas, nilainya berada dalam kisaran 0 ≤ 𝛼 ≤ 1. Hitam 

tubuh menyerap seluruh insiden radiasi di atasnya. Artinya, benda hitam adalah 

penyerap sempurna (𝛼 = 1) karena merupakan pemancar sempurna. 

Hukum radiasi Kirchhoff menyatakan bahwa emisivitas dan absorptivitas 

suatu permukaan pada suhu dan panjang gelombang tertentu adalah sama. Suhu 

permukaan dan suhu sumber radiasi memiliki urutan yang sama besarnya dan 

absorptivitas suatu permukaan dianggap sama dengan emisivitasnya.  

 

Q
Radiasi

 = αQ
s
  

 

Q
Emit

 = Laju perpindahan panas secara radiasi (W)  

α =  Nilai absorptivitas 0 ≤ α ≤ 1  

Q
s
 = Laju perpindahan panas secara radiasi pada permukaan (W)  

 

Perpindahan panas radiasi netto perbedaan antara laju radiasi yang 

dipancarkan oleh permukaan dan radiasi yang diserap. Ketika permukaan emisivitas 

dan luas permukaan pada suhu absolut Ts benar-benar tertutup oleh permukaan yang 

jauh lebih besar (atau hitam) pada suhu absolut Tsurr dipisahkan oleh gas yang tidak 

mengganggu radiasi. 

 

Q
Radiasi

 = εσA(Ts
4 - Tsurr

4)  

 

Q
Radiasi

 = Laju perpindahan panas secara radiasi (W)  

ε =  Nilai emisifitas permukaan 0 ≤ ε ≤ 1  

σ = Konstanta Stefan Boltzman 5,67 × 10-8 W
(m2 . K4)⁄   

A = Luas permukaan peprindahan panas (m2) 

Ts = Temperatur permukaan benda (K)  
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Tsurr = Temperatur permukaan benda absolute (K)  

 

Perpindahan panas radiasi ke atau dari permukaan yang dikelilingi oleh gas 

seperti udara terjadi sejajar dengan konduksi antara permukaan dan gas. Jadi total 

perpindahan panas ditentukan dengan menambahkan kontribusi dari kedua 

mekanisme perpindahan panas.  

 

Q
Total

 = hA(Ts - T∞)  

 

Q
Total

 = Total laju perpindahan panas secara radiasi (W)  

h = Koefisien perpindahan panas radiasi (W
(m2 . K)⁄ )  

A = Luas permukaan peprindahan panas (m2) 

Ts = Temperatur permukaan benda (K)  

T∞ = Temperatur permukaan benda absolute (K)  

 

2.2.4 Perpindahan Panas pada Heat Exchanger 

2.2.4.1 Perpindahan Panas pada Sisi Shell 

Proses perpindahan panas pada sisi shell pada tiap zona dianalisis berdasarkan 

analisis aliran fluida external yang melintasi tube banks. Dalam hal ini adalah steam 

yang mengalir pada sisi luar tube. Terdapat dua jenis susunan tube yaitu aligned dan 

staggered. Untuk susunan staggered, nilai koefisien perpindahan panas konveksi 

bergantung pada turbulensi aliran. Tingkat turbulensi aliran ini dipengaruhi oleh 

susunan tube banks yang dilalui oleh fluida dan jumlah baris tube.  

Koefisien perpindahan panas erat hubungannya dengan letak tube pada 

susunannya. tube baris pertama akan bertindak sebagai turbulent grid sehingga aliran 

fluida akan bertumbukan dengan tube baris pertama sehingga akan menghasilkan 

aliran yang turbulen pada baris tube selanjutnya dan dapat meningkatkan koefisien 

konveksi. Perubahan koefisien konveksi ini akan kecil (stabil) setelah melewati baris 

tube keempat atau kelima. 
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Gambar 2.7 Aliran steam pada aligned tube 

 

 
Gambar 2.8 Aliran steam  pada staggered tube 

 

 Koefisien perpindahan panas 

Untuk menghitung koefisien perpindahan panas rata-rata untuk aliran fluida 

melewati susunan tube dihitung dengan rumus berikut: 

 

ho = Nu 
k

Do
  

 

ho = Koefisien perpindahan panas konveksi dalam tube (W
(m2.K)⁄ ) 

Nu = Angka Nusselt 

k = Konduktivitas termal fluida (W
(m.K)⁄ ) 

Do = Diameter luar tube (m) 
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 Angka Nusselt dapat dicari dengan persamaan berikut: 

 

Nu = C Remax
m Pr0,36 (

Pr

Prs
)

1
4⁄
  

 

Nu = Angka Nusselt 

Remax = Angka Reynold maksimal 

Pr = Angka Prandtl 

Prs = Angka Prandtl pada bagian permukaan 

 

Persamaan berlaku untuk 

NL > 20 

1000 < Remax < 106 

0,7 < Pr < 500 

Untuk aliran fluida yang melewati tube banks lebih dari 20 baris, harus 

menggunakan tabel untuk menenukan persamaan 

 

Tabel 2.2 Konstanta untuk tube bank dalam aliran silang 

 
 

 Angka Reynold maksimal dapat dihitung menggunakan persamaan berikut: 

 

Remax = 
Vmax Do

v
  

 

Remax = Angka Reynold maksimal 

Vmax = Kecepatan aliran fluida maksimal (m
s⁄ ) 
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Do = Diameter luar tube (m) 

v = Viskositas kinematik (m2

s⁄ ) 

 

 
Gambar 2.9 Susunan tube di kondensor 

 

Untuk susunan pipa aligned, Vmax terjadi pada bidang transversal A1 dapat 

dinyatakan dengan: 

 

Vmax = 
ST

ST - Do
 V  

 

Vmax = Kecepatan aliran fluida maksimal (m
s⁄ ) 

Do = Diameter luar tube (m) 

V = Kecepatan aliran fluida (m
s⁄ ) 

 

Sedangkan untuk konfigurasi susunan pipa staggered, Vmax dapat terjadi pada 

bidang transversal A1 ataupun pada bidang diagoal A2. Vmax terjadi pada bidang 

dagonal jika: 

 

2(SD – D) < (ST – D)  

 

atau jika 

 

SD = [SL2+ (
ST

2
)

2

]

1
2⁄

< 
ST+D

2
  

 

Vmax untuk pipa staggered dicari dengan persamaan berikut: 
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Vmax = 
ST

2(ST - Do)
 V  

 

Vmax = Kecepatan aliran fluida maksimal (m
s⁄ ) 

Do = Diameter luar tube (m) 

V = Kecepatan aliran fluida (m
s⁄ ) 

 

Persamaan diatas digunakan untuk mengetahui susunan pipa staggered, 

apabila tidak memenuhi maka dianggap aligned. 

 

2.2.4.2 Perpindahan Panas pada Sisi Tube 

Perpindahan panas pada sisi tube dapat dianalisis berdasarkan fluida yang 

mengalir didalam tube. Fluida yang mengalir dalam tube ini adalah air laut yang 

difungsikan sebagai media pendingin steam. Fluida yang mengalir didalam tube 

merupakan aliran tubulen. Aliran turbulen umumnya digunakan didalam praktek 

karena menghasilkan koefisien perpindahan panas yang lebih tinggi. 

 

 Koefisien perpindahan panas 

Untuk menghitung koefisien perpindahan panas rata-rata untuk aliran fluida 

didalam tube digunakan dihitung dengan rumus berikut: 

 

hi = Nu 
k

Di
  

 

hi = Koefisien perpindahan panas konveksi dalam tube (W
(m2.K)⁄ ) 

Nu = Angka Nusselt 

k = Konduktivitas termal fluida (W
(m.K)⁄ ) 

Di = Diameter dalam tube (m) 

 

 Angka Nusselt didapat menggunakan persamaan Dittus-Boulter dengan syarat 

aliran turbulen. 

 

Nu = 0,023 Re0,8 Prn  

 

Nu = Angka Nusselt 

Re = Angka Reynold maksimal 

Pr = Angka Prandtl 

Dengan Syarat: 
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L/D > 10  

0,7 < Pr < 160 

Re < 10.000 

 

Dimana: 

n = 0,4 untuk pemanas 

n = 0,3 untuk pendingin 

 

 Angka Reynold, menggunakan persamaan berikut:  

 

Re = 
V Di

v
   

 

Re = Angka Reynold 

V = Keceatan aliran fluida (m
s⁄ ) 

v = Viskositas kinematik (m2

s⁄ ) 

Di = Diameter dalam tube (m) 

 

2.2.5 Koefisien Perpindahan Panas Menyeluruh 

Koefisien perpindahan panas menyeluruh adalah total tahanan termal antar 

dua fluida yang terjadi perpindahan panas. Persamaan untuk menghitung koefisien 

perpindahan panas menyeluruh adalah: 

 
1

UAs
 = R  

 

UAs = Koefisien perpindahan panas menyeluruh (W
K⁄ ) 

R = Tahanan termal (K
W⁄ ) 

 

Tahanan termal dalam proses perpindahan panas dalam penukar kalor 

meliputi tahanan konveksi dan konduksi. Tahanan konveksi terjadi akibat aliran 

didalam tube, sedangkan tahanan konduksi terjadi pada material tube. Tahanan yang 

terjadi pada bagian luar dari tube adalah tahanan konveksi. Tahan termal pada material 

tube dapat dirumuskan: 

 

Rkond= 
ln(

Do
Di

⁄ )

2πkL
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Rkond = Tahan termal secara konduksi (K
W⁄ ) 

Do = Diameter luar tube (m) 

Di = Diameter dalam tube (m) 

k = Konduktivitas termal material (W
(m.K)⁄ ) 

L = Panjang tube (m) 

 

Sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut: 

 

Rtotal = 
1

Ai hi
 + 

ln(
Do

Di
⁄ )

2πkL
 + 

1

ho Ao
  

 

Rtotal = Tahan termal keseluruhan (K
W⁄ ) 

hi = Koefisien perpindahan panas konveksi dalam tube (W
(m2.K)⁄ ) 

ho = Koefisien perpindahan panas konveksi luar tube (W
(m2.K)⁄ ) 

Ao = Luas permukaan luar tube (m) 

Ai = Luas permukaan dalam tube (m) 

Do = Diameter luar tube (m) 

Di = Diameter dalam tube (m) 

k = Konduktivitas termal material (W
(m.K)⁄ ) 

L = Panjang tube (m) 
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Dapat digambarkan untuk tahanan termal yang terjadi pada dari persamaan 

tersebut adalah: 

 
Gambar 2.10 Tahanan termal tube keseluruhan 

 

Dari persamaan diatas didapatkan persamaan untuk koefisien perpindahan 

panas menyeluruh sebagai berikut: 

 

UAs = 
1

1

Ai hi
 + 

ln(
Do

Di
⁄ )

2πkL
 + 

1

ho Ao

  

 

UAs = Koefisien perpindahan panas menyeluruh (W
K⁄ ) 

hi = Koefisien perpindahan panas konveksi dalam tube (W
(m2.K)⁄ ) 

ho = Koefisien perpindahan panas konveksi luar tube (W
(m2.K)⁄ ) 

Ao = Luas permukaan luar tube (m) 

Ai = Luas permukaan dalam tube (m) 

Do = Diameter luar tube (m) 

Di = Diameter dalam tube (m) 

k = Konduktivitas termal material (W
(m.K)⁄ ) 

L = Panjang tube (m) 
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Kinerja penukar kalor biasanya turun seiring dengan waktu akibat timbunan 

kotoran atau korosi pada permukaan perpindahan panas. Lapisan kotoran ini akan 

mengakibatkan tahan tambahan dan mengakibatan turunnya perpindahan panas dalam 

penukar kalor. Pengaruh netto dari kotoran ini dinyatakan oleh faktor fouling. 

 

Tabel 2.3 Faktor fouling 

 
 

Sehingga rumus untuk menghitung koefisien perpindahan panas menyeluruh 

dengan memperhitungkan faktor fouling pada permukaan pipa (luar dan dalam), 

sebagai berikut: 

 

UAs = 
1

1

Ai hi
 + 

Rf,i

Ai
 + 

ln(
Do

Di
⁄ )

2πkL
 + 

Rf,o

Ao
 + 

1

ho Ao

  

 

UAs = Koefisien perpindahan panas menyeluruh (W
K⁄ ) 

Rf,i = Faktor fouling dalam tube (m2.K
W

⁄ ) 

Rf,o = Faktor fouling luar tube (m2.K
W

⁄ ) 

hi = Koefisien perpindahan panas konveksi dalam tube (W
(m2.K)⁄ ) 

ho = Koefisien perpindahan panas konveksi luar tube (W
(m2.K)⁄ ) 

Ao = Luas permukaan luar tube (m) 

Ai = Luas permukaan dalam tube (m) 

Do = Diameter luar tube (m) 

Di = Diameter dalam tube (m) 

k = Konduktivitas termal material (W
(m.K)⁄ ) 

L = Panjang tube (m) 
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2.2.6 Analisis Laju Perpindahan Panas dengan Metode LMTD 

LMTD (Log Mean Temperature Difference) adalah salah satu metode yang 

digunakan untuk menentukan perubahan suhu jika laju aliran fluida diketahui. 

Sehingga dapat dirumuskan: 

 

Q = UAs ∆Tlm  

 

Q = Laju perpindahan panas (W) 

UAs = Koefisien perpindahan panas menyeluruh (W
K⁄ ) 

∆Tlm = Perbedaan tempertur rata-rata (K) 

 

Untuk menentukan ∆Tlm harus dikelompokkan berdasarkan arah aliran 

fluidanya, menjadi: 

 Tipe Parallel 

Skema tipe aliran parallel dan distribusi temperaturnya: 

 
Gambar 2.11 Arah aliran heat exchanger  tipe parallel 

 

 

 
Gambar 2.12 Distribusi temperatur heat exchanger tipe parallel 
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Berdasarkan gamar diatas, dapat dilihat bahwa tipe aliran parallel: 

 

∆T1 = Th,i - Tc,i  

 

∆T2 = Th,o - Tc,o  

 

Th,i = Temperatur masuk steam (K) 

Th,o = Temperatur hotwell (K) 

Tc,i = Temperatur masuk air laut (K) 

Tc,o = Temperatur keluar air laut (K) 

 

Sehingga: 

 

∆Tlm = 
∆T2 - ∆T1

ln(
∆T2
∆T1

)
   

 

∆Tlm = 
(Th, out - Tc, out) - (Th,  in - Tc,  in)

ln(
(Th, out - Tc, out)

(Th, in - Tc, in)
)

  

 

 Tipe Counterflow 

Skema tipe aliran counterflow dan distribusi temperaturnya: 

 

 
Gambar 2.13 Arah aliran heat exchanger tipe counterflow 
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Gambar 2.14 Distribusi temperatur heat exchanger  tipe counterflow 

 

Berdasarkan gamar diatas, dapat dilihat bahwa tipe aliran counterflow: 

 

∆T1 = Th,i - Tc,o  

 

∆T2 = Th,o - Tc,i  

 

Th,i = Temperatur masuk steam (K) 

Th,o = Temperatur hotwell (K) 

Tc,i = Temperatur masuk air laut (K) 

Tc,o = Temperatur keluar air laut (K) 

 

Sehingga: 

 

∆Tlm = 
∆T1 - ∆T2

ln(
∆T1
∆T2

)
   

 

∆Tlm = 
(Th, in - Tc, out) - (Th, out - Tc, in)

ln(
(Th, in - Tc, out)

(Th,out - Tc,in)
)

  

 

2.2.7 Multipass and Crossflow Correction Factor 

Penukar kalor untuk tipe multipass and crossflow akan menghasilkan rumus 

yang lebih rumit. LMTD (Log Mean Temperature Difference) dimodifikasi dalam 

bentuk: 

 

∆Tlm = F ∆Tlm,CF = F 
∆T1 - ∆T2

ln(
∆T1
∆T2

)
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∆Tlm,CF adalah log mean temperature difference tipe multipass and crossflow dan F 

adalah faktor koreksi. Faktor koreksi ditentukan dengan grafik. P dan R adalah 

indikator untuk menentukan F. 

 

P = 
Tc,out - Tc,in

Th,in - Tc,in
  

 

R = 
Th,in - Th,out

Tc, out - Tc,in
   

 

 
Gambar 2.15 Aliran silang lintasan tunggal  

dengan kedua fluida tidak tercampur 

Nilai P berkisar 0 – 1 dan nilai R berkisar 0 – ∞. Nilai R = 0 terjadinya 

perubahan fase kondensasi fluida dalam shell. R → ∞ bila terjadi perubahan fase pada 

tube kondensor. Faktor koreksi F = 1 jika kedua fluida berada pada perubahan fase. 

Sehingga faktor koreksi untuk kondensor adalah 1 tanpa memperhatikan konfigurasi 

dari penukar kalor. 

 

2.2.8 Efektifitas NTU (ε-NTU) 

Metode NTU digunakan untuk menentukan efektifitas dari heat exchanger. 

Untuk menentukan besarnya efektifitas, perlu diketahui laju perpindahan panas 

maksimum yang mungkin dicapai oleh heat exchanger. Efektifitas (ε) adalah rasio 

perbandingan antara laju perpindahan aktual dengan laju perpindahan panas 

maksimum yang mungkin terjadi pada suatu heat exchanger. Efektifitas merupakan 

bilangan tanpa dimensi dan berada dalam batas 0 < ε < 1. 

 

ε = 
Q

Qmax
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Dimana: 

 

Parallel-flow exchanger, Q
max

 = Ch(Th,i-Th,o) = Cc(Tc,o-Tc,i)  

 

Sedangkan  

 

Counterflow exchanger, Q
max

 = Ch(Th,i-Th,o) = Cc(Tc,o-Tc,i) 

 

ε = Nilai efektifitas kondensor 

Q = Laju perpindahan panas aktual (W) 

Qmax = Laju perpindahan panas maksimal (W) 

Cc = Kapasitas panas fluida dingin (W
K⁄ ) 

Ch = Kapasitas panas fluida panas (W
K⁄ ) 

Th,i = Temperatur masuk steam (K) 

Th,o = Temperatur hotwell (K) 

Tc,i = Temperatur masuk air laut (K) 

Tc,o = Temperatur keluar air laut (K) 

 

Nilai Cmin dan Cmax ditentukan dari hasil perhitungan kapasitas panas fluida 

dingin (Cc) dan kapasitas panas fluida panas (Ch). Cmin adalah kapasitas panas yang 

lebih kecil dan Cmax adalah kapasitas panas yang lebih besar. 

 

Cc = ṁc cp,c  

 

Cc = Kapasitas panas fluida dingin (W
K⁄ ) 

ṁc = Laju perpindahan massa fluida dingin (
kg

s⁄ ) 

cp,c = Kapasitas kalor fluida dingin (kJ
kg.K⁄ ) 

 

ṁc= ρ
c
 Q

c
  

 

ṁc = Laju perpindahan massa fluida dingin (
kg

s⁄ ) 

ρ
c
=Massa jenis fluida dingin (

kg
m3⁄ )  

Q
c
=Debit fluida dingin (m3

s⁄ )  
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dan 

 

Ch = ṁh cp,h  

 

Ch = Kapasitas panas fluida panas (W
K⁄ ) 

ṁh = Laju perpindahan massa (
kg

s⁄ ) 

cp,h = Kapasitas kalor fluida dingin (kJ
kg.K⁄ ) 

 

ṁh= ρ
h
 Q

h
  

 

ṁh = Laju perpindahan massa fluida dingin (
kg

s⁄ ) 

ρ
h
=Massa jenis fluida panas (

kg
m3⁄ )  

Q
h
=Debit fluida panas (m3

s⁄ )  

 

NTU adalah jumlah satuan perpindahan dimana koefisien perpindahan panas 

menyeluruh yang dibagi kapasitas panas minimal atau paling kecil nilainya. 

 

NTU = 
UAs

Cmin
  

 

NTU = Jumlah satuan perpindahan 

UAs = Koefisien perpindahan panas menyeluruh (W
K⁄ ) 

Cmin = Kapasitas panas fluida minimum (W
K⁄ ) 

 

Dalam perhitungan efektifitas juga dibutuhkan nilai C, yakni rasio kapasitas 

panas yang memiliki range 0-1 dan tidak memiliki dimensi. Dirumuskan dengan:  

C = 
Cmin

Cmax
  

 

C = Rasio kapasitas panas fluida 

Cmin = Kapasitas panas fluida minimum (W
K⁄ ) 

Cmax = Kapasitas panas fluida maksimal (W
K⁄ ) 
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Hubungan heat exchanger dan efektifitas tergantung pada jenis aliran yang 

terjadi pada kondensor. 

 

Tabel 2.4 Hubungan antara efektifitas dan NTU 
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