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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Pengertian Ketel Uap (Boiler) 

Ketel uap adalah suatu pesawat yang menggunakan kalor untuk mengubah air menjadi uap 

melalui proses mendidih didalam bejana tertutup. Ketel uap juga sering disebut Boiler atau Steam 

generator. Jika fluidanya bukan air atau uap air (misalnya mercury dan sebagainya) maka pesawat 

atau unit ini disebut vaporizer atau vapor generator atau Thermal liquid heater. 

Prinsip kerja ketel uap adalah : memindahkan panas (heat) dari external heat source 

(biasanya pembakaran bahan bakar) ke fluida yang berada di dalam ketel uap tersebut. 

Bagian – bagian dari steam generator antara lain:  

1.1.1. Dapur (furnace) : tempat membakar bahan bakar yang merupakan sumber kalor  

1.1.2. Peralatan-peralatan air isian : Feed water pump, feed water heater, condensor  

1.1.3. Ecomonizer  

1.1.4. Bagian pendidih (evaporator) 

1.1.5. Bagian pembentuk ap panas lanjut : superheater 

1.1.6. Control & adjustment devices : misalnya sistem pengendalian (control ) suhu uap, 

pengatur debit uap dan sebagainya. 

1.1.7. Alat-alat Bantu ketel uap (boiler accesoies) 

a. Katup pengaman (safety valve)  

b. Manometer (pressure indicator) 

c. Gelas penduga 

d. Garis api 

e. Peluit bahaya (alarm) 

f. Prop timah  

g. Katup air isian (Feed water valve) 

h. Katup uap induk (Main steam valve) 

i. Katup buang (Blow down valve) 

j. Katup buang buih dan minyak 
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1.1.8. Cerobong (stack /chimney) 

Produk atau hasil uap setiap jam (output rate) suatu ketel uap ditentukan oleh beberapa 

factor, antara lain : 

a. Harga atau nilai pembakaran bahan bakar yang digunakan. 

b. Luas permukaan perpindahan panas 

c. Distribusi bidang pemanas, luas daerah radiasi (primer) dan luas daerah konveksi (sekunder). 

d. Sirkulasi uap atau air dan gas asap hasil pembakaran. 

Suatu ketel dikatakan ideal apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 

a. Produksi uap setinggi mungkin pada pemakaian bahan bakar yang minimal. Jadi kerugian 

panas diusahakan sekecil mungkin, yang berarti menaikkan efesiensi ketel uap. 

b. Menempati ruangan yang kecil pada produksi uap yang tinggi. 

c. Pemeriksaan dan pembersihan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat 

d. Konstruksi beserta alat-alat bantunya harus dapat dipercaya atau handal (keamanan terjamin). 

e. Pelayanan dan pemeliharaan mudah dan murah. 

 

1.2 Proses Pembentukkan Uap  

Pembakaran bahan bakar di dalam dapur (Furnace) menghasilkan gas asap dan kalor. Kalor 

hasil pembakaran ini sebagian diserap oleh dinding-dinding ruang bakar dan sebagian yang lain 

bersama gas asap dialirkan kebagian-bagian ketel uap dan akhirnya keluar melalui cerobong. Pada 

waktu gas asap bersinggungan dengan bagian –bagian ketel uap, sejumlah kalor terlepas dari gas 

asap diserap bagian-bagian ketel uap tadi dan akhirnya terserap oleh air yang berada di dalam 

bagian-bagian tadi ; akibatnya suhu gas asap turun dan suhu air didalam ketel uap naik. Jika hal 

ini berlangsung secara terus menerus dalam waktu yang cukup maka suhu air tersbut akan 

mencapai titik didihnya. Titik didih air adalah suhu air pada waktu mendidih, yang harganya 

tergantung pada tekanan yang bekerja pada permukaan air. Harga titik didih air dapat dilihat pada 

tabel berikut :  
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Air yang telah mendidih apabila diberi kalor terus suhunya tidak akan naik, tetapi sebagian 

darinya akan berubah menjadi uap, dan jika kalor diberikan terus padanya maka seluruh air di 

dalam ketel uap tersebut akan berubah menjadi uap. 

Uap air hasil pendidikan seperti diuraikan di atas disebut uap jenuh atau uap kenyang 

(saturated steam). Jadi uap jenuh adalah uap yang suhunya sama dengan titik didih air. Kalau uap 

jenuh dipanaskan terus maka akan menjadi uap kering atau uap panas lanjut (superheated steam). 
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Proses pembentukkan uap secara skematis dilukiskan dalam suatu diagram temperatur Vs 

entropy (T-S diagram) sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 T-S Diagram air 

Keterangan proses : 

Proses 1-2 : pemanasan awal air umpan ketel uap (feed water) atau air kondensat pada suatu 

alat yang disebut feed water heater. Biasanya kenaikan temperatur adalah 700 C 

(1500 F )  menjadi 1100 C (2300F). bahan pemanas feed water heater adalah uap 

jenuh. 

Proses 2-3 : pemanasan air sampai mencapai titik didihnya dilakukan pada ekonomiser 

dengan bahan pemanas gas asap yang suhunya sudah turun (kurang efektif untuk 

pendidikan) dilanjukan proses mendidih di evaporator. 

Proses 3-4  : poses pembentukkan uap di evaporator. Disini suhu air tidak bertambah walaupun 

mendapat pemanasan. Hasil proses ini adalah uap jenuh (saturated steam).  

Proses 4-5  : proses pembentukkan uap panas lanjut (super heater steam). Disini terjadi 

kenaikan suhu dari titik didih air sampai suhu kerja uap yang diinginkan. 

Proses 4-5 ini terjadi pada superheater dengan bahan pemanas gas hasil 

pembakaran yang masih bersuhu sangat tinggi. 

 

1.3 Penggunaan Uap 

Penggunaan uap sangat luas, baik dalam proses industri maupun dalam proses pembangkitan 

tenaga. Tetapi secara garis besar penggunaan uap dapat diklasifikasikan menjadi 4 macam sebagai 

berikut : 

Keterangan : 
1. Air dingin yang sudah bebas 

kesadahan  

2. Air masuk feed waterheater dan 

kemudian ke ekonomiser dan 

evaporator 

3. Titik didih air (saturated liquid) 

4. Uap jenuh (saturated steam) 

5. Uap panas lanjut (superheated 

steam) 

6. Uap keluar dari turbin, masuk 

kondensor 

7. Air keluar dari kondensor 
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1.3.1.  Untuk pemanas, misalnya pada pabrik gula. Dalam hal ini uap yang digunakan adalah uap 

jenuh (saturated steam). Dipakainya uap jenuh sebagai pemanas karena sifatnya yang 

cukup menguntungkan, antara lain : 

a. Proses pembentukkan mudah, tidak perlu superheater 

b. Suhu uap jenuh tidak mudah berubah walaupun dipakai pada proses pemanasan yang 

agak lama, asalkan bekerja pada tekanan yang tetap. 

1.3.2.  Untuk menggerakkan pesawat-pesawat tenaga uap, misalnya : turbin uap dan mesin – 

mesin uap. Dalam hal ini uap yang digunakan adalah uap panas lanjut (superheated steam). 

Superheated steam adalah uap yang suhunya di atas titik didih air. Keuntungan pemakaian 

uap panas lanjut dalam mengerakkan pesawat-pesawat tenaga adalah : mampu 

memperkecil kemungkinan terjadinya pengembunan uap dan dengan demikian kerugian 

daya dan timbulnya korosi dapat diperkecil. 

1.3.3.  Gabungan antara penggerak dan pemanas. Dalam hal ini uap panas lanjut (superheated 

steam)dipakai untuk penggerak kemudian dipakai sebagai pemanas. 

1.3.4.  Penggunaan – penggunaan yang lain yang sifatnya khusus. 
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BAB II 

MACAM-MACAM KETEL UAP 

 

Sejalan dengan berkembangnya teknologi di bidang ketel uap, saat ini terdapat banyak sekali 

macam atau jenis ketel uap, baik yang digunakan untuk keperluan industri maupun untuk 

keperluan percobaan-percobaan/penelitian-penelitian ( di Laboratorium). 

Secara garis besar, ketel uap dapat dibedakan /diklasifikasikan menurut beberapa dasar atau sudut 

pandangan sebagai berikut: 

A. Berdasarkan kontruksinya : 

a. Ketel uap lorong api : corn wall, lanchashire, pipa-pipa silang 

b. Ketel uap pipa-pipa api (fire tube boiler) : schot, lokomobil, lokomotif 

c. Ketel uap pipa-pipa air (water tube boiler) : pipa air lurus, pipa air lengkung 

B. Berdasarkan tekanan kerjanya : 

a. Ketel uap tekanan rendah : <20 atm 

b. Ketel uap tekanan sedang : 20-50 atm 

c. Ketel uap tekanan tinggi : 50-140 atm 

d. Ketel uap tekanan sangat tinggi : > 140 atm 

C. Berdasarkan kapasitasnya : 

a. Ketel uap kapasitas kecil : <10 ton/ jam  

b. Ketel uap kapasitas sedang : 10-100 ton / jam 

c. Ketel uap kapasitas besar : >100 ton/jam 

D. Berdasarkan kedudukan ketel : 

a. Ketel uap vertical (vertical boiler) 

b. Ketel uap horizontal (horizontal boiler) 

c. Ketel uap miring (inclined boiler) 

E. Berdasarkan tempat pemakaian : 

a. Ketel uap darat (land Boiler) 

b. Ketel uap laut (marine boiler) 

F. Berdasarkan penggunaan ketel : 

a. Stationer boiler  
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b. Portable boiler 

G. Berdasarkan sumber kalornya : 

a. ketel uap dengan fuel combustion 

b. ketel uap dengan sumber kalor gas reaksi kimia 

c. ketel uap dengan sumber kalor energi listrik  

d. ketel uap dengan sumber kalor dari energi nuklir  

H. Berdasarkan posisi / letak dapur  

a. Internally fired furnace boiler  

b. Externally fired funace boiler 

Selain hal-hal di atas, masih banyak dasar-dasar untuk mengklasifikasikan ketel uap 

(misalnya berdasarkan sirkulasi airnya, berdasarkan system tarikannya, dan sebagainya) tetapi 

yang paling lazim digunakan untuk mengklasifikasikan ketel uap adalah berdasarkan 

kontruksinya. 

Sejarah perkembangan ketel uap berdasarkan kontuksinya secara skematis digambarkan sebagai 

berikut : 
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Gambar 2.1. Skema perkembangan ketel uap 
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2.1 Ketel Uap Lorong Api  

Ketel uap lorong api adalah suatu ketel uap yang konntruksinya terdiri dari suatu tangki 

berbentuk silinder berisi air yang di dalamnya terdapat satu atau lebih silinder kecil berfungsi 

sebagai ruang bakar dan saluran gas asap (hasil pembakaran). Silinder kecil itu disebut lorong api. 

Letak lorong api harus memungkinkan dapat terjadinya sirkulasi air sebaik mungkin di dalam 

ketel. Lorong api dibuat berbentuk silinder kecil bergelombang dengan maksud: 

a. Untuk menahan tekanan dari luar ( tekanan air) supaya lorong api tidak berubah bentuknya , 

karena bentuk bergelombang lebih rigid dibandingkan lorong api yang lurus (merata). 

b. Luas permukaan pemanas lebih besar, sehingga jumlah panas yang dihantarkan akan lebih 

banyak 
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Contoh – contoh ketel uap lorong api  

2.1.1. Ketel uap corn wall 

 

Gambar 2.2. Ketel Uap Corn Wall 

Keterangan gambar : 

1. Tangki ketel (silinder ketel)  

2. Lorong api 

3. Rangka bakar (untuk tempat pembakaran bahan bakar bila menggunakan bahan bakar padat; 

bila menggunakan bahan bakar tidak padat, tidak perlu adanya rangka bakar) 

4. lemari api  

5. Saluran gas asap di sisi kanan dan kiri tangki ketel 

6. Saluran gas asap dibawah tangki ketel  

7. Cerobong 

8. Isolator panas tembok ketel  

9. Dom uap : untuk menangkap air yang terbawa uap. 

Lorong api dipasang agak ke bawah di dalam tangki ketel uap, agar seluruh air didalam 

tangki ketel dapat bersirkulasi dengan baik; dengan demikian suhu seluruh bagian ketel uap hampir 



11 

 

sama , tidak ada bagian yang bersuhu terlalu rendah dan tidak ada bagian yang bersuhu berlebihan. 

Sirkulasi air di dalam tangki ketel ditunjukkan pada gambar berikut 

 

Gambar 2.3. Sirkulasi air di dalam ketel uap corn wall 

 

2.1.2 Ketel uap Lancashire  

Kontuksi ketel uap lancashire tepat sama seperti ketel uap corn wall, hanya disini dipakai 

dua lorong api dengan tujuan menambah luas hantaran panas dan lebih menyempurnakan sirkulasi 

air di dalam ketel uap 

 

Gambar 2.4. Ketel uap Lancashire 
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2.1.3 . Ketel uap pipa-pipa silang  

Ketel uap pipa-pipa silang juga sering disebut ketel uap lorong api tegak, karena posisi dari 

lorong apinya tegak (vertical) yang di dalamnya terdapat beberapa pipa –pipa yang dipasang 

bersilangan. 
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Gambar 2.5. Ketel Uap pipa-pipa silang 

 

Fungsi dari pipa – pipa silang adalah : 

a. Penguat dari lorong api agar tidak mudah berubah bentuk apabila mendapat tekanan dari air 

di sekelilingnya. 

b. Penghambat aliran gas asap agar tidak terlalu cepat mengalir ke atas, sehingga mengurangi 

kalor yang terbawa keluar bersama gas asap, yang berarti menaikkan efesiensi ketel. 

c. Penambah luas bidang hantaran panas (LP). 

Dari uraian di atas tentang konstruksi dan prinsip kerja dari ketiga contoh ketel uap lorong 

api, dapat diambil kesimpulan bahwa ketel uap lorong api mempunyai sejumlah kelemahan 

disamping keuntungan-keuntungannya. 

Adapun kelemahan-kelemahan itu antara lain : 

a. Isi air ketel sangat besar dibanding luas bidang pemanasannya, sehingga pemanasan awalnya 

lama. 

b. Kapasitas uap yang dihasilkan sangat rendah. 

c. Efesiensi ketel sangat kecil. 

Sedangkan beberapa kelebihan ketel uap lorong api adalah sebagai berikut : 

a. Konstruksi sangat sederhana sehingga pengoperasian dan perawatan ketel cukup mudah. 

b. Syarat air isian ketel cukup ringan, tidak memerlukan air isian yang berkualitas tinggi. 

2.2.  Ketel Uap pipa-pipa api (Fire tube boiler) 
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Konstruksi ketel uap pipa-pipa api terdiri dari sebuah silinder / tangki berisi air yang di dalam 

tangki tersebut terdapat susunan pipa-pipa yang dialiri oleh gas asap yang bersuhu tinggi. Pipa-

pipa ini disebut pipa-pipa api. Pipa-pipa api ini terendam air, dengan demikian kalor dari gas asap 

yang mengalir di dalam pipa-pipa itu dapat diserap oleh air yang berada diantara pipa-pipa api. 

Biasanya ketel uap pipa api mempunyai lorong api yang berfungsi sebagai ruang bakar. 

Ketel uap pipa-pipa api merupakan pengembangan dari ketel uap lorong api, yaitu : 

a. Volume atau isi air di dalam ketel dibuat lebih kecil. 

b. Luas bidang pemanas dibuat lebih besar 

c. Tahanan aliran gas asap dapat diperbesar sehingga gas asap tidak terlalu cepat keluar dan 

penyerapan kalor yang terbawa gas asap dapat ditingkatkan. 

Dengan usaha – usaha (pengembangan) di atas maka ketel uap pipa-pipa api mempunyai 

beberapa kelebihan dibandingkan dengan ketel uap lorong api, yaitu : 

a. Pemanasannya awal lebih singkat  

b. Efesiensi ketel lebih tinggi  

c. Kapasitas ketel lebih besar 

Namun demikian tekanan kerja ketel masih terbatas yaitu 20 atm kapasitasnya masih 

dibawah 10 ton / jam. Selain itu konstruksi ketel uap menjadi lebih rumit dibandingkan ketel uap 

lorong api sehingga perawatannya akan lebih sulit. 

Contoh-contoh ketel uap pipa-pipa api 
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2.2.1 Ketel uap Schot 

Ketel uap Schot ada yang mempunyai satu lorong api dan ada yang mempunyai lebih dari 

satu lorong api. 

 

 

Gambar 2.6 Ketel Uap Schot 

2.2.2. Ketel uap lokomobil  

 

 

Gambar 2.7. Ketel uap lokomobil 
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2.2.3. Ketel uap lokomotif  

- Tidak mempunyai lorong api  

- Ruang bakarnya disambungkan di bagian depan tangki ketel  

 

Gambar 2.8. Ketel uap lokomotif 

2.2.4. Ketel uap Cockran  

 

 

Gambar 2.9. Ketel uap cockram 
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2.3.  Ketel uap Pipa-pipa Air (Water tube boiler) 

Ketel uap pipa-pipa air (water tube boiler) adalah ketel uap yang bagian pendidihnya terdiri 

dari susunan pipa-pipa yang dialiri oleh air yang akan dididihkan, sedangkan gas asap sebagai 

bahan pemanasnya mengalir di luar pipa-pipa itu. 

Ketel uap macam ini mempunyai banyak keunggulan dibandingkan ketel uap konstruksi lain 

yaitu : 

a. Mampu dioperasikan pada tekanan kerja yang sangat tinggi. 

b. Kapasitas uap dapat sangat tinggi  

c. Pipa – pipa air dapat disusun sedemikian rupa untuk menghindari atau memperkecil aliran 

panas dari gas asap ke sekitar ketel uap, sehingga efesiensi ketel menjadi lebih tinggi. 

d. Memungkinkan membuat ketel uap dengan volume air relatif lebih kecil, sehingga pemanasan 

awalnya sangat cepat 

Sedangkan kerugian-kerugiannya dibandingkan konstruksi lain adalah sebagai berikut : 

a. Konstruksi cukup rumit disbanding ketel uap jenis lain, sehingga perawatan dan perbaikannya 

lebih sulit. 

b. Memerlukan kualitas air isian lebih tinggi. 

Air di dalam ketel uap harus bersirkulasi, tidak boleh ada air didalam ketel uap yang tidak 

ikut bersirkulasi. Maka di dalam mendesain suatu ketel uap harus diperhitungkan proses sirkulasi 

air di dalamnya. 

Berdasarkan sistem sirkulasi air di dalamnya, ketel pipa-pipa air dibedakan menjadi 2 

macam, yaitu : 

a. Ketel uap pipa – pipa air sirkulasi alam (Natural circulation water tubes boiler) 

b. Ketel uap  pipa-pipa air sirkulasi paksa (force ciculation water tubes boiler) 

 

2.3.1.  Ketel uap pipa-pipa air sirkulasi alam  

Air di dalam ketel uap harus diusahakan dapat bersirkulasi supaya tidak ada air di dalam 

ketel uap yang tidak pernah mendapat pemanasan dari gas asap. Kalau sirkulasi air di dalam ketel 

uap dapat terjadi sendiri akibat perbedaan massa jenis air yang telah mendapatkan pemanasan dan 

massa jenis air yang belum mendapat pemanasan, sirkulasi air itu disebut sirkulasi alam (Natural 

circulation). 
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Pada sirkulasi alam ini air yang baru mendapat pemanasan mengalir ke atas karena massa 

jenisnya kecil dan air yang belum menerima pemanasan akan mengalir turun. 

Konstruksi ketel uap sirkulasi alam harus direncanakan sedemikian rupa sehingga aliran air 

naik dan aliran air turun jangan sampai saling mengganggu. 

Proses terjadinya sirkulasi air 

Pipa-pipa air pada ketel uap itu dapat dikelompokan menjadi 2 yaitu : 

1. Kelompok pipa-pipa air yang tidak mendapatkan pemanasan, atau kalau mendapat pemanasan 

adalah dari gas asap yang suhunya telah rendah. 

2. kelompok pipa-pipa air yang mendapat pemanasan dari gas asap yang bersuhu tinggi  

Ujung atas kedua kelompok pipa-pipa air itu dipasangkan pada tangki ketel atas, sedangkan ujung-

ujung bawahnya dipasang pada tangki ketel bawah : 

 

 

 

 

Gambar 2.10. Sirkulasi alam air di dalam ketel  

 

Karena pipa-pipa kelompok II mendapat pemanasan banyak dan pipa-pipa kelompok I hanya 

mendapatkan pemanasan sedikit, maka berat jenis air didalam pipa-pipa kelompok II menjadi lebih 

kecil disbanding berat jenis air di dalam pipa-pipa kelompok I. 
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Perbedaan berat jenis itu menyebabkan terjadinya gerakan (sirkulasi air ) sebagai berikut: 

- Air di dalam pipa-pipa air kelompok II mengalir ke atas  

- Air di dalam pipa-pipa air kelompok I mengalir ke bawah  

Kelompok pipa-pipa yang air didalamnya mengalir ke atas (kelompok II) dinamakan pipa-pipa 

naik (riser tubes). 

Kelompok pipa-pipa yang air di dalamnya mengalir kebawah (kelompok I) disebut pipa-pipa turun 

(Down comer tubes). 

Setelah pemanasan berlangsung beberapa saat suhu air di dalam ketel uap mencapai titik 

didih. Suhu air didalam tangki, down comer tubes dan riser rubes sama besar yaitu sama dengan 

titik didih air. 

Karena pemanasan riser tubes berlangsung terus, air di dalam riser tubes mendidih, sebagian 

menjadi uap. Air campur uap di dalam riser tubes mengalir keatas masuk tangki atas. Di dalam 

tangki atas uap dan air terpisah, uap lepas di atas permukaan air. 

Pipa-pipa naik atau riser tubes juga sering disebut pipa-pipa didih (evaporator). 

Pada ketel uap pipa-pipa api dan lorong api, sirkulasi air dimaksudkan untuk meratakan suhu 

pada seluruh bagian-bagian ketel uap supaya pemuaiannya dapat merata. Pada ketel uap pipa-pipa 

air, sirkulasi air di dalamnya terutama dimaksudkan untuk mengusahakan agar seluruh dinding 

pipa-pipa didihnya dibasahi oleh air, dengan demikian suhu pipa-pipa didih dapat dianggap sama 

dengan suhu air di dalam ketel uap. 

Sehubungan dengan alasan di atas, ketika bersirkulasi kecepatan aliran air di dalam pipa-

pipa didih harus diusahakan pada kecepatan optimum, yang harganya tergantung pada tekanan 

kerjanya atau sedikit lebih cepat. Kecepatan alir terlalu cepat menyebabkan penyerapan kalornya 

rendah, sebaliknya jika terlalu rendah menyebabkan kadar uap didalam pipa didih terlalu besar, 

kemungkinan dapat mengakibatkan uap terpisah dari air lalu melapisi permukaan dalam pipa-pipa 

didih, sehingga dinding di dalam pipa-pipa didih ada yang tidak dibasahi  air. Tidak terbasahinya 

dinding dalam pipa-pipa didih dapat mengakibatkan: 

a. Suhu pipa-pipa didih menjadi lebih tinggi dari suhu air yang mengalir di dalamnya. Kalau suhu 

pipa lebih tinggi dari suhu air yang direncanakan, pipa didih dapat rusak karena kekuatan 

bahannya menjadi turun. 

b. Penyerapan kalor dari gas asap menjadi turun, karena daya serap panas dari uap jauh lebih 

kecil daripada daya serap panas dari air. 
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Gambar 2.11. Distribusi temperatur dari dinding pipa 

a. dinding pipa bersinggungan dengan air  

b. dinding pipa bersinggungan dengan uap 

Karena itu kecepatan aliran campuran air dan uap di dalam pipa-pipa didih harus 

diperhitungkan dengan teliti, terutama tidak boleh terlalu lambat karena dapat membahayakan 

ketel uap. Bila sirkulasi alam tidak mampu, sirkulasi air harus dibantu dengan pompa untuk 

menghindari terlalu lambatnya aliran di dalam pipa-pipa didih.  

Pipa-pipa didih ada dua macam, yaitu : 

a. Pipa-pipa didih radiasi 

Yaitu pipa didih yang disusun mengelilingi ruang bakar Disebut pipa-pipa didih radiasi karena 

permukaan pipa-pipa itu menerima panas (kalor) dari nyala api proses pembakaran secara 

radiasi (pancaran). Biasanya pipa-pipa didih radiasi disusun rapat atau agak rapat atau bahkan 

ada yang menggunakan fin. 

Keuntungan terdapat pipa-pipa didih radiasi : 

- Memperkecil kerugian kalor yang terbuang lewat dinding bakar. 

- Melindungi dinding ruang bakar dari terkena atau berhubungan langsung dengan suhu yang 

sangat tinggi di dalam ruang bakar. 

Kerugiannya : 
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- Perawatan dan pembersihannya sulit. Biasanya pembersihan pipa-pipanya dilakukan 

secara kimia, tidak secara mekanik atau manual. 

 

b. Pipa-pipa didih konveksi  

Ialah pipa-pipa didih yang dipasang di luar ruang bakar, memenuhi saluran gas asap, sehingga 

pipa-pipa ini mendapatkan kalor dari gas asap yang mengalir diantara pipa-pipa tersebut. 

Biasanya pipa-pipa didih konveksi disusun renggang  

 

 

Gambar 2.1.2. Susunan Pipa-pipa didih 

a. Radiasi 

b. Konveksi 

 

Menurut bentuk pipanya, ketel uap pipa-pipa air sirkulasi alam dapat dikelompokkan 

menjadi dua macam, yaitu :  

a. Ketel uap pipa-pipa air lurus (Straight water tubes boilers) 

b. Ketel uap pipa-pipa air lengkung (bent water tubes boilers) 
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2.3.1.1. Ketel uap pipa-pipa air lurus (straight water tubes boilers) 

Konstruksi straight tubes boilers biasanya terdiri dari tangki di bagian atas, lemari air depan, 

lemari air belakang serta sejumlah pipa-pipa lurus yang menghubungkan kedua lemari air tersebut. 

Posisi pipa-pipa lurus ini hampir horizontal. Dengan demikian straight tubes boilers mempunyai 

sejumlah kelebihan dan beberapa kelemahan  

kelebihan / keuntungannya : 

a. Bentuk pipa-pipa airnya lurus, dan pada sectional header terdapat lubang-lubang tangan (hand 

hole) yang letaknya dihadapan lubang kedudukan pipa dalam hand hole section header yang 

lain, sehingga pergantian pipa-pipa yang rusak mudah dilakukan. 

b. Pembersihan pipa-pipa air mudah dilakukan. 

Sedangkan kerugian atau kelemahan straight tubes boilers adalah : 

a. Kedudukan pipa-pipa air agak horizontal, hal ini kurang menguntungkan untuk sirkulasi air. 

Disamping itu kalau pembentukan uap didalam pipa air itu besar maka ada kemungkinan 

sebagian uap terpisah dari air dan berada bagian atas dari pipa. Kalau peristiwa ini terjadi, 

terdapat dinding pipa yang tidak dibasahi / bersinggungan dengan air, bagian pipa ini dapat 

menjadi terlalu panas (over heating) ; dan ini sangat berbahaya 

b. Terdapat sectional header menyebabkan konstruksi menjadi berat 

c. Pada lemari air  terdapat banyak sekali hand hole dengan demikian kemungkinan terjadinya 

kebocoran juga semakin besar  

 

 

Gambar 2.13. Ketel uap pipa-pipa air lurus 
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2.3.1.2. Ketel uap pipa-pipa air lengkung (bent tubes boiler) 

Pada mulanya setiap pipa didih “bent tubes boiler” pasti dipasang menghubungkan dua 

tangki ketel. Bila luas bidang pemanas yang dibutuhkan besar, seringkali dibutuhkan lebih dari 

dua tangki ketel. Hal ini menyebabkan isi air ketel sangat besar, sehingga pemanasannya awalnya 

lama. Proses perpindahan panas dari gas asap ke air sebagian besar menggunakan perpindahan 

panas secara konveksi 

 

Gambar 2.14 Bent tubes boiler dengan beberapa tangki ketel 

 

Selanjutnya bent tubes boilers dikembangkan sedemikian rupa dengan tujuan : 

a. Mengurangi isi air di dalam ketel  

Maksud ini dilaksanakan dengan cara membatasi jumlah tangki air, satu atau dua saja 

b. Mengurangi kalor yang terbuang keluar lewat dinding dapur ketel. Maksud ini ditempuh 

dengan cara melapisi permukaan dalam dinding ruang bakar dengan pipa-pipa air yang 

tersusun rapat. Pipa-pipa air ini menerima panas dari radiasi (pancaran) panas nyala api proses 

pembakaran dalam dapur (furnace). Pipa-pipa air ini disebut pipa-pipa didih radiasi. 

Adanya pipa-pipa didih radiasi yang melapisi permukaan dalam dinding ruang bakar, 

disamping dapat memperkecil terbuangnya kalor lewat dinding ruang bakar, juga dapat 

melindungi permukaan dalam dinding bakar dari bersinggungan langsung dengan nyala api proses 

pembakaran. 
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Dengan demikian bahan dinding ruang bakar tidak perlu dari batu api yang harus tahan suhu sangat 

tinggi. Tetapi dengan terdapatnya pipa-pipa didih radiasi juga dapat menimbulkan beberapa 

kesulitan, antara lain pembersihannya harus secara kimia tidak bisa secara manual. Maka 

penggunaan pipa-pipa radiasi biasanya hanya untuk ketel uap dengan kapasitas agak besar ke atas. 

Seringkali ketel uap pipa-pipa lengkung memerlukan header untuk tempat pemasangan pipa-pipa 

airnya selain tangki ketel. Header berbentuk tangki kecil. 

 

2.3.2. Ketel uap pipa-pipa air sirkulasi paksa (force circulation boilers) 

Forces circulation boiler adalah ketel uap yang sirkulasi di dalamnya atau aliran air lewat 

pipa-pipa didih terjadi karena dipompa. Ketel uap sistem ini dapat digunakan untuk tekanan kerja 

yang sangat tinggi. 

Pada ketel uap tekanan kerja sangat tinggi, perbedaan berat jenis air dengan uap tidak besar 

dibanding tekanan kerjannya, sehigga tidak mampu melakukan sirkulasi alam.  

Pada dasarnya Forced Circulation Boilers dibagi menjadi dua (2) macam yaitu : 

- once through  boiler  

- recirculation boiler  

2.3.2.1 Once through boiler 

Air yang dipompakan mengalir lewat pipa-pipa didih dipanasi sampai keseluruhnya berubah 

menjadi uap. Berarti kapasitas air yang dialirkan lewat pipa-pipa didih sama dengan kapasitas uap 

hasil ketel uap. Ketel uap tipe ini tidak memerlukan tangki ketel, yang pada tipe lain berfungsi 

untuk tempat berpisahnya uap dengan air. Contoh dari once through boilers adalah  : ketel uap 

Sulzer dan ketel uap Benson. 
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Gambar 2.15 Once through Boiler 

Keterangan gambar : 

1. Pompa air isian merangkap pompa sirkulasi  

2. ekonimizer 

3. saluran air dari economizer ke pipa didih  

4. header  

5. pipa-pipa didih  

6. uap jenuh  

7. super heater  

8. uap panas lanjut 

9. burner  

 

2.3.2.2. Recirculation Boiler  

a. Forced Water recirculation boiler  

Hanya sebagian air yang dialirkan lewat pipa-pipa didih yang berubah menjadi uap. Keluar dari 

pipa-pipa didih uap masih bercampur air, maka ketel type ini memerlukan tangki ketel tempat 

memisahkan uap dan air. Setelah  uapnya terpisah, air turut disirkulasikan kembali. Contoh dari 

Forced Water recirculation adalah ketel La Mont. 

b. Forced steam recirculation boiler  
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Sebagian uap hasil superheater disirkulasikan lagi untuk mendidihkan air. Contoh dari force steam 

recirculation boiler adalah ketel Loeffler. 

 

Gambar 2.16 Recirculation boiler-La Mont 

1. air dari pompa isap  

2. economiser  

3. saluran air tangki ketel 

4. tangki ketel  

5. pipa turun  

6. pompa sirkulasi  

7. piap-pipa didih  

8. saluran uap jenuh  

9. superheater  

10. saluran uap panas lanjut 
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Gambar 2.17. Recirculation boiler-Loeffler 
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BAB III 

TERMODINAMIKA UAP DAN DINAMIKA FLUIDA 

 

3.1. Sifat- Sifat Uap Air (Properties of Steam) 

 

Properties utama dari uap air adalah : entalpi, volume jenis dan entropi, yang besarnya ditentukan 

oleh tekanan dan atau temperatur. Sifat- sifat tersebut tersedia dalam bentuk tabel (tabel uap) dan 

grafik (diagram Mollier).  

Untuk saturated steam, tekanan dan temperatur berpasangan secara tetap, sehingga untuk mencari 

harga entalpi, volume jenis dan entropi hanya membutuhkan satu parameter saja yaitu tekanan atau 

temperatur, sedangkan untuk superheated steam dibutuhkan dua parameter yaitu tekanan dan 

temperatur, hubungannya independent. Jika uap masih tercampur dengan air, maka diperlukan 

parameter tambahan yaitu ”kualitas”, yaitu fraksi uap dalam campuran tersebut. 

  
mm

m
ws

sx


         ---------------------------------------------   (3.1) 

dengan :  x    : kualitas 

  ms : massa uap 

  mw : massa air 

Kualitas juga sering dinyatakan dengan percent steam by weight (%SBW) setelah dikalikan 

dengan 100 %. 

Entalpi (H), entropi (s) dan volume jenis (v) dari campuran uap dan air dapat ditentukan dengan : 

 

 H = Hf + x.( Hg – Hf ) = Hf + x. Hfg     ------------------------------------ (3.2) 

 s = sf + x.( sg – sf ) = sf + x. sfg                    --------------------------------------        (3.3) 

 v = vf + x.( vg – vf )                     ---------------------------------------------        (3.4) 

subskrip f menunjukkan fase cair, g fase uap sedangkan fg menunjukkan laten. 
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Gb 3.1. Molier diagram (H-s) untuk steam 
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Tabel 3.1.  Properties of saturated steam and saturated water (temperature) 
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Tabel 3.2.  Properties of saturated steam and saturated water (pressure) 
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Tabel 3.3. Properties of superheated steam and compressed water. 
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3.2. Siklus uap ideal (Rankine cycle) 

 

Siklus Rankine ideal terdiri dari 4 proses : 

1 – 2 :  Kompresi isentropis, pada pompa 

2 – 3 :  Penyerapan kalor pada tekanan tetap, terjadi pada boiler 

3 – 4 :  Ekspansi isentropis , pada turbin 

4 – 1 :  Pelepasan kalor pada tekanan tetap, terjadi pada condenser. 

 

 

Gb 3.2. Siklus Rankine ideal 

 

Contoh soal: 

Sebuah power plant dioperasikan pada siklus Rankin ideal. Uap masuk turbin pada tekanan 3 Mpa, 

temperatur  350 oC dan dikondensasikan  di kondenser pada tekanan 75 kPa. Tentukan efisiensi 

termal dari siklus tersebut. 



42 

 

 

Penyelesaian : 

Asumsi : a. kondisi stedi.   b. perubahan energi kinetic dan potensial diabaikan. 

Titik 1 : P1 = 75 kPa, Saturated liquid ; maka 

  h1 = hf@75 kPa = 384.39 kJ/kg 

   v1 = vf@75 kPa = 0.001037 m3/kg 

   

Titik 2 : P2 = 3 Mpa , dan s2 = s1 

  Wpump,in = v1(P2-P1) = (0.001037 m3/kg)[(3000-75)kPa(1 kJ/1 kPa.m3) 

         = 3.03 kJ/kg 

  h2 = h1 + Wpump,in = (384.39+3.03)  kJ/kg = 387.42 kJ/kg 

 

Titik 3 : P3 = 3 Mpa, T3 = 350 oC ; maka : 

  h3 = 3115.3 kJ/kg 

  s3 = 6.7428 kJ/(kg.K) 

Titik 4 : P4 = 75 kPa, s4 = s3 dan saturated mixture 

  x4 = (s4-sf)/sfg = (6.7428 – 1.213)/6.2434 = 0.886 

  h4 = hf + x4.hfg = 384.39 + 0.886 . 2278.6 = 2403.2 kJ/kg 
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sehingga qin =  h3 – h2 = (3115.3 – 387.42) kJ/kg = 2727.88 kJ/kg 

  qout = h4 – h1 = (2403.2 – 384.39) kJ/kg = 2018.81 kJ/kg 

dan  th = 1- (qout/ qin) = 1 – (2018.81/2727.88) = 0.26 atau 26 % 

Cara lain untuk menghitung efisiensi termal adalah sbb : 

Wturb out = h3 – h4 = (3115.3 – 2403.2) kJ/kg = 712.1 kJ/kg 

Wnet = Wturb out - Wpump,in = 712.1 kJ/kg - 3.03 kJ/kg = 709.07 kJ/kg 

atau  Wnet = qin - qout = 2727.88 kJ/kg - 2018.81 kJ/kg = 709.07 kJ/kg 

dan  th = Wnet / qin = (709.07 kJ/kg) / (2727.88 kJ/kg) = 0.26 atau 26 % 

 

Siklus Tenaga Uap Aktual   

 

 

Gb 3.3. (a). Siklus tenaga uap aktual.  

    (b). Efek dari irreversiblitas yang terjadi pada  pompa dan turbin. 
 

 

3.3. Konservasi massa 

 

Hukum konservasi massa secara sederhana dapat dinyatakan sebagai perubahan massa yang 

tersimpan di dalam system harus sama dengan selisih massa yang masuk dan keluar sistem. Dalam 

sistim koordinat Cartesian konservasi massa dari sebuah volume yang kecil dan tetap dapat 

dinyatakan secara matematis sebagai persamaan kontinuitas : 
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t

w
z

v
y

u
x 
















 
         ------------------------------------------- (3.5) 

dengan u,v,dan w adalah kecepatan fluida dalam arah x,y dan z, sedangkan t adalah waktu,  

adalah massa jenis fluida. Untuk fluida yang inkompresibel dan alirannya stedi, maka persamaan 

di atas dapat dituliskan : 

0














z

w

y

v

x

u
      ------------------------------------------------------------- (3.6) 

Walaupun tidak ada fluida yang benar- benar inkompresibel , asumsi inkompresibel dapat lebih 

menyederhanakan penyelesaian persoalan dan sering diterapkan serta dapat diterima di bidang 

keteknikan. 

Untuk aliran di dalam pipa dengan satu masukan dan satu keluaran, persamaan yang sering 

digunakan adalah hasil integrasi persamaan (3.5) antara titik 1 (masuk) dan titik 2 (keluar) : 

 m = 1.A1.V1=2.A2.V2    -------------------------------------------- (3.7) 

Dengan m adalah mass flow rate,  massa jenis rata- rata, V kecepatan rata- rata, dan A luas 

penampang. 
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3.4. Persamaan Energi (Hukum Pertama Termodinamika) 

 

Bentuk persamaan energi untuk sistem aliran sederhana, stedi, dan gesekan diabaikan antara titik 

1 (masuk) dan titik 2 (keluar) adalah : 

 

J.Q – W = J ( u2 - u1 ) + ( P2 - P1 ) + 1/(2gc) . ( V2
2 - V1

2 ) + ( Z2 - Z1 ).(g/gc) ------ (3.8) 

dengan : 

Q   : panas yang masuk ke dalam sistem, (BTU/lbm) atau (Joule/kg) 

W  : kerja yang dilakukan oleh sistem, (ft.lbf/lbm) atau (N.m/kg) 

J    : ekuivalensi panas menjadi kerja, (778,26 ft.lbf/BTU) atau (1 N.m/Joule) 

u   :  energi dalam, (BTU/lbm) atau (Joule/kg) 

P   :  tekanan, (lbf/ft
2) atau (N/m2) 

v   :  volume jenis, (ft3/lbm) atau (m3/kg) 

V  :  kecepatan, (ft/s) atau (m/s) 

Z   : elevasi, (ft) atau (m) 

H   : entalpi = u+pv, (BTU/lbm) atau (Joule/kg) 

g   : gravitasi, (32,17 ft/s2) atau (9,8 m/s2) 

gc  : [32,17 (lbm.ft)/(lbf.s
2)] atau [1 (kg.m)/(N.s2)] 

 

Persamaan Energi untuk Aliran Fluida  

 

Kesetimbangan energi mekanis untuk aliran sederhana, stedi, tanpa gesekan dan fluida 

inkompresibel, mengacu pada persamaan Bernoulli sbb: 

 

P1.v + Z1. g/gc + V1
2/2gc = P2.v + Z2. g/gc + V2

2/2gc  ------------------------ (3.9) 

 

dengan  P   :  tekanan, (lbf/ft
2) atau (N/m2) 

v   :  volume jenis, (ft3/lbm) atau (m3/kg) 

Z   : elevasi, (ft) atau (m) 

V  :  kecepatan, (ft/s) atau (m/s) 
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3.5. Kerugian Tekanan akibat Gesekan Fluida 

 

Dalam sistim satuan British, kerugian tekanan (pressure loss) aliran fluida akibat adanya gesekan, 

dinyatakan dengan persamaan: 

 

p = f. L/De . v. (G/105)2    ------------------------------------------------- (3.10) 

dengan : 

p : kerugian tekanan aliran, (psi) 

f   : faktor gesekan, (tanpa satuan), gunakan diagram Moody  

L  : panjang, (ft) 

De: diameter ekuivalen dari saluran (inci) 

v  : volume jenis fluida, (ft3/lbm) 

G  : kecepatan massa atau mass velocity = V/v  , (lb)/(h.ft2) 

 

Gb 3.4. Diagram Moody 
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Faktor gesekan (friction factor) 

Faktor gesekan (f) dapat didapatkan dari diagram Moody dengan terlebih dahulu menghitung 

bilangan Reynolds dan kekasaran relatif (relative roughness). 

Bilangan Reynolds : 


 DeGDeVDeV ........
Re    ------------------- (3.11) 

dengan :  : massa jenis fluida, (lbm/ft3) atau (kg/m3) 

   : viskositas absolut, [lbm/(ft.h)] atau [kg/(m.s)] 

   : viskositas kinematis =  , (ft2/h) atau (m2/s) 

 

Gb 3.5. Kekasaran relatif dari berbagai bahan 
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Gb 3.6. Viskositas absolute dari beberapa cairan 
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Gb 3.7. Viskositas absolute berbagai gas pada tekanan atmosfir 
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Gb 3.8. Viskositas absolute dari uap jenuh dan uap panas lanjut 

 

Penurunan Tekanan (Pressure Drop) aliran melalui pipe fitting 

 

  p = Nx . v/12 . (G/105)2    --------------------------------- (3.12) 

dengan p : pressure drop, psi 



57 

 

  Nx : koefisien, didapatkan dari grafik- grafik dibawah 

  v   : volume jenis, ft3/lb 

  G  : mass flow, lb/ft2.h 

 

Gb 3.9. Koefisien Nc untuk gradual contraction (nosel) 
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Gb 3.10. Koefisien Ne untuk gradual enlargement (difuser) 
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Gb 3.11. Static pressure difference 
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Gb 3.12. Koefisien Nb untuk bent (belokan) 
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Gb 3.13. Koefisien Nb untuk bent (belokan) saluran segi empat 
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BAB IV 

PEMBAKARAN BAHAN BAKAR 

 

Proses pembakaran adalah reaksi oksidasi terhadap unsur- unsur penyusun bahan bakar 

dan adanya pemicu. 

 

Oksigen yang diperlukan untuk pembakaran di dalam ketel uap diambil dari udara  

Reaksi –reaksi proses pembakaran sempurna : 

Unsur C : C + O2 → CO2 + kalor  

Unsur H : 4 H + O2 → 2 H2 O + kalor, atau  2 H2 + O2 → 2 H2 O + kalor 

Unsur  S : S + O2 → SO2 + kalor   

Bila unsur – unsur penyusun bahan bakar diketahui dengan pertolongan persamaan –persamaan 

reaksi di atas, kebutuhan teoritis gas oksigen untuk pembakaran sempurna dapat dihitung. 

Untuk bahan bakar padat & cair komposisinya dinyatakan dengan % berat dari unsur – unsur 

penyusunannya.  

Misalnya :  C  = 79% berat  

 H2  = 12%  berat  

 S  = 1%  berat 

 O2  = 3 %  berat  

 Abu = 5%  berat 

  ------------ + 

     100% 

Untuk bahan bakar gas, komposisinya dinyatakan dengan % volume dari macam – macam gas 

penyusunannya. 

Misalnya suatu bahan bakar gas terdiri dari  

CH4  = 35% volume 

C2H6 = 40% volume  

C2H4 = 15% volume  

C3H8 = 10% volume 

  100% 
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Contoh   

Perhitungan kebutuhan teoritis oksigen untuk membakar sempurna bahan bakar padat yang 

merupakan komposisi : 

C = 78% berat 

H2 = 14% berat 

S = 2% berat  

O2 = 2% berat 

Abu = 4% berat 

Reaksi – reaksi pembakaran untuk 100 kg bahan bakar  

I. Unsur  C 

C + O2 → CO2 

12 kg C + 32 kg O2 → 44 kg CO2 

78 kg + 208 kg O2 → 286 kg CO2 

 

II. Unsur H 

2 H2 + O2 →2H2O 

4 kg H2 + 32 kg O2 → 36 kg H2O 

14 kg H2 + 112 kg O2 → 126 kg H2O 

 

III. Unsur S 

S + O2 → SO2 

32 kg S + 32 kg O2 → 64 kg SO2 

2 kg S + 2 kg O2 → 4 kg SO2 

 

Jumlah oksigen yang melakukan reaksi pembakaran terhadap 100 kg bahan bakar: 

Reaksi dengan C  =  208 kg 

Reaksi dengan H2  =  112 kg 

Reaksi dengan S  =  2 kg 

Jumlah  = 322 kg  
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100 kg bahan bakar mengandung oksigen 2 kg  

Kebutuhan teoritis oksigen untuk membakar sempurna 100 kg bahan bakar = 322 kg – 2 kg = 320 

kg 

Kebutuhan teoritis oksigen = 3,2 kg Oksigen / 1 kg bahan bakar 

Menghitung kebutuhan teoritis oksigen untuk membakar sempurna bahan bakar gas yang 

mempunyai komposisi : 

CH4 = 30% volume 

C2H6 = 40% volume 

C2H4 = 25% volume 

C3H8 = 5% volume 

 

 CH4+ 2O2 →CO2 + 2H2O 

1 mol CH4 + 2 mol O2 → 1 mol CO2 + 2 mol H2O 

Untuk gas → mol ∾ volume 

 

1 vol CH4 + 2 Vol O2 → 1 vol CO2 + 2 vol H2 O 

30 ltr CH4 + 60 ltr O2 → 30 ltr CO2 + 60 ltr H2O 

 

 2 C2H6 + 7O2 → 4 CO2 + 6 H2O 

2 vol C2H6 + 7 vol O2 → 4 vol CO2 + 6 vol H2O 

40 ltr C2H6 + 140 ltr O2 → 80 ltr CO2 + 120 ltr H2O 

 

 C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2 H2O 

1 vol C2H4 + 3 vol O2 → 2 vol CO2 + 2 vol H2O 

25 ltr C2H4 + 75 ltr O2 → 50 ltr CO2 + 50 ltr H2O 

 

 C3H8 + 5O2 → 3 CO2 + 4 H2 O 

1 vol C3H8 + 5 vol O2 → 3 vol CO2 + 4 vol H2O 

5 ltr C3H5 + 25 ltr O2 → 15 ltr CO2 + 20 ltr H2O 
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Gas oksigen yang diperlukan untuk membakar sempurna 100 ltr bahan bakar = 60 + 140 + 75 +25 

= 300 ltr 

Kebutuhan O2  teoritis = 3 ltr / 1 ltr bahan bakar 

Untuk tekanan 1 atm dan suhu 0oC → 1 mol gas = 22,4m3
 

 

Contoh : 

1 mol gas O2 = 32 kg 

1 atm, 0o C → 1 mol gas O2 = 22,4 m3 

Massa jenis gas O2 pada 0o C, 1 atm = 3kg/m 428,1
4,22

32


kg
 

O2 untuk pembakaran dalam ketel uap ambilkan dari udara. 

Udara adalah campuran dari gas-gas N2, O2, H2O (uap air) dan gas-gas lain yang jumlahnya sedikit 

dan biasanya diabaikan. 

Udara yang uap airnya dihilangkan disebut udara kering dianggap hanya terdiri dari gas N2 dan 

O2 saja. 

 

Komposisi udara kering  

 % berat % volume 

N2 77 79 

O2 23 21 

 

Kadar uap air di dalam udara disebut kelebaban udara. Kelembaban udara dinyatakan dengan 

perbandingan massa uap air dan massa udara kering dalam %. 

Bila kelembaban udara telah diketahui dan kebutuhan gas O2 teoritis telah didapatkan, maka 

kebutuhan udara teoritis dapat dihitung. 

 

Misalkan : 

Kebutuhan O2 teoritis = Okst (kg/kg bahan bakar) 

Kebutuhan udara kering teoritis Udkt = (100/23) . Okst    kg/kg bahan bakar 

Kelembaban udara z%  
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Kebutuhan udara teoritis  Udt = Udk t

z
.

100

100 
  

 

Udt  =  tOks
z

.
23

100
.

100

100 
  (kg/kg bahan bakar) 

 

Dalam reaksi pembakaran dihasilkan gas asap. Gas asap hasil pembakaran harus dapat mengalir 

keluar dari ruang bakar, agar proses pembakaran dapat berlangsung terus. 

Bersama dengan keluarnya gas asap dari ruang bakar, terbawa sejumlah oksigen yang belum 

sempet melaksanakan proses pembakaran. Dengan demikian oksigen yang melaksanakan proses 

pembakaran didalam ruang bakar menjadi berkurang. Karena itu bila oksigen yang diberikan 

kepada proses pembakaran tepat sesuai dengan kebutuhan teoritisnya, maka menjadi tidak cukup 

untuk melaksanakan proses pembakaran sempurna karena ada sebagian oksigen yang terbawa 

keluar ruang bakar oleh gas asap. 

Untuk menjamin terjadinya proses pembakaran sempurna, oksigen yang diberikan kepada suatu 

proses pembakaran harus melebihi kebutuhan teoritisnya, atau udara yang diberikan harus 

melebihi kebutuhan teoritisnya. Udara lebih yang yang diberikan pada proses pembakaran disebut 

Excess air.  Bila excess air =   %, maka: 

Kebutuhan udara  Ud = tUd
100

100 
 

 

Ud = tOks
z

.
23

100
.

100

100
.

100

100 
     kg/kg bahan bakar 

 

Besarnya excess air tergantung pada :  

 Sistem pembakaran  

 Macam bahan bakar  
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Contoh perhitungan kebutuhan udara dan komposisi gas asap hasil pembakaran. Diketahui 

: Komposisi bahan bakar : 

C = 72 % berat 

H2 = 16 % berat 

S = 4 % berat 

O2 = 4 % berat 

N2 =    2 % berat 

Abu = 2 % berat 

 Untuk membakar bahan bakar itu diberi kelebihan udara 25% 

 Udara mengandung uap air  = 2 % berat udara kering 

 

Ditanya : 

a). kebutuhan udara per kg bahan bakar  

b). komposisi gas asap hasil pembakaran  

c). massa jenis gas asap ketika lewat induced draft fan, bila diketahui suhunya = 150 oC 

 

Penyelesaian : 

 

a). Perhitungan kebutuhan udara  

100 kg bahan bakar mengandung : 

C = 72 kg   S = 4 kg 

H2 = 16 kg   N2 = 2 kg 

O2 = 4 kg   abu = 2 kg 

---------------------------------- 

C + O2 → CO2 

12 kg C + 32 kg O2 → 44 kg CO2  

72 kg C + 192 kg O2 → 264 kg CO2  

-------------------------------------------- 

2 H2 + O2 → 2 H2O 

4 kg H2 + 32 kg O2 → 36 kg H2O  

16 kg H2 + 128 kg O2 → 144 kg H2O  
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------------------------------------------- 

S + O2 → SO2  

32 kg S + 32 kg O2 → 64 kg SO2 

4 kg S + 4 kg O2 → 8 kg SO2 

 

Oksigen yang melakukan reaksi dalam proses pembakaran 100 kg bahan bakar   

= 192 + 128 + 4 = 324 kg  

 

100 kg bahan bakar mengandung oksigen = 4 kg  

Kebutuhan teoritis oksigen =  324 – 4 kg = 320 kg  

 

Kelebihan udara = 25 %  

Sisa oksigen yang tidak bereaksi = (25/100) . 320 kg = 80 kg  

 

Jumlah O2 yang diambil di udara = 320 + 80 = 400 kg  

 

Kebutuhan udara kering  = kgkg 13,1739400.
23

100
  

 

Uap air dalam udara 2% berat  = 78,3413,1739.
100

2
  kg 

 

Kebutuhan udara untuk membakar 100 kg bahan bakar : 

= 1730,13 kg + 34,78 kg = 1773,91 kg. 

 

 Untuk membakar 1 kg bahan bakar diperlukan udara 17,7391 kg 

 

b. Perhitungan komposisi gas asap  

 

Pembakaran 100 kg bahan bakar dengan kelebihan udara 25% menghasilkan gas asap yang 

mengandung  

CO2  = 264 kg  
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H2O = 114 kg  + 34,78 kg = 178,78 kg 

SO2 = 8 kg 

O2 = 80 kg 

N2 = 2 kg  + (1739,13 kg – 400 kg) = 1341,13 kg 

     

     

    dari udara 

 

CO2  = 264,00 kg  

H2O = 178,78 kg   

SO2 = 8,00 kg 

O2 = 80,00 kg 

N2 =       1341,13 kg   

________________________+ 

Jumlah =    1871,19  kg 

 

Komposisi gas asap dalam prosen berat : 

 

CO2 = (264,00/1871,19)x100% = 14,1%  

 

H2O = (178,78/1871,19)x100% = 9,55% 

 

SO2 = (8/1871,19)x100% = 0,43% 

 

O2 = (80/1871,19)x100% = 4,27% 

 

N2 = (1341,13/1871,19)x100% = 71,65% 

 

 

Komposisi gas asap dalam mol, hasil pembakaran 100 kg bahan bakar dengan kelebihan udara 

25 % : 
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 Kandungan gas Massa Berat mol  mol 

  (kg)   

 CO2 264 44 264/44  =  6,00 

 H2O 178,78 18 178,78/18  =  9,93 

 O2 80 kg 32 80/32 =  2,500 

 N2 1341,13  28 1341,13/25  =  47,898 

 SO2 5 64 8/64 =  0,125 

     _______+ 

          

                       66,453 

Komposisi gas asap dalam % volume sama dengan dalam % mol  

 

CO2 = (6/66,453)x 100% = 9,03 % 

 

H2O = (9,93/66,453)x 100%  = 14,94 % 

 

SO2= (0,125/66,453)x 100%  = 0,19 % 

 

O2 = (2,5/66.453)x100%         = 3,76 % 

 

N2 = (47,898/66,453)x100%    = 72,08 % 

 

 

c.  Menghitung masssa jenis gas asap pada suhu 150 0C  

  

Menghitung massa jenis gas asap pada suhu 0 0C, 1 atm  

(berdasarkan 1 mol gas = 22,4 m3) 

 

Kandungan 

gas 
Massa (kg) mol 

Vol 00 C, 1 atm 

(m3) 

CO2 264 6 134,04 
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H2O 178.78 9.93 222,432 

SO2 8 0.125 2,8 

O2 80 2.5 56 

N2 1341.13 47.898 1072,915 

Jumlah 1871,91  1488,547 

 

 

Massa jenis gas asap pada  0 0C, 1 atm → o = (1871,91 kg/1488,547 m3) = 1,26 

 

Untuk menghitung massa jenis gas pada suhu 150 0C dapat dicari dengan persamaan gas ideal        

tan
.

Kons
T

vP
  

v = Spesifik volume = 


1
 →

T

P


= konstan 

Pada  T = 0 0C = 273 K,  P = 1 atm → o = 1,26  

Pada  T = 150 0C = 423 K, P = 1 atm → 1 = ?   

 

[Po/( o.To )] =  [P1/(1T1)] 

 

1 = (P1/T1) . (o.To/Po) 

 

P1
 = Po  = 1 atm  

1
 = ( o.To/T1)  =  (1,26 kg/m3 . 273 K / 423 K) 

1 = 0,813 kg/m3 
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BAB V 

PERPINDAHAN KALOR  

 

5.1.  CARA PERPINDAHAN KALOR  

5.1.1. Konduksi  

Konduksi adalah perpindahan energi antar molekul yang berdekatan karena perbedaan temperatur 

antara molekul-molekul tersebut.  

Perpindahan kalor secara konduksi dapat ditentukan dengan hukum Fourier  

qc = - k A 
dx

dT
………………………………………………… (5.1) 

dengan  :  qc : laju aliran kalor 

 k : konduktivitas termal (tabel 5.1) 

 A : luas penampang aliran kalor  

 
dx

dT
: gradien temperatur  

Persamaan (5.1) untuk dua buah titik (yaitu titik 1 dan 2 ) dapat dituliskan : 

qc = - 
L

kA
 (T2- T1)………………………………………………… (5.2.a) 

qc =  
L

kA
 (T1- T2) ………………………………………………… (5.2.b) 

 

Tabel 5.1. Konduktivitas termal, k, dari beberapa material 
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Gambar 5.1 menunjukkan laju aliran kalor positif yang ditunjukkan oleh persamaan (5.2.b) dan 

juga menunjukkan efek konduktivitas termal pada distribusi temperatur.  

L

kA
  juga sering disebut konduktansi termal (thermal conductance), Kc 

 

Gambar 5.1. Hubungan antara temperatur dan tebal untuk bahan – bahan dengan 

konduktivitas termal k yang berbeda. 

 

5.1.2 Konveksi  

Perpindahan kalor secara konveksi dengan fluida (gas atau cairan) terjadi dengan kombinasi antara 

konduksi antar molekul dan gerakan fluida.  

Gambar 5.2. menunjukkan konveksi yang terjadi pada bagian yang berdekatan dengan permukaan 

yang dipanaskan sebagai akibat adanya aliran fluida melalui permukaan tersebut. 
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Gambar 5.2 konveksi alam dan paksa 

Atas  :  lapis batas pada pelat vertical 

Bawah  : profil kecepatan untuk lapis batas laminar dan turbulen pada aliran melalui pelat 

rata 

 

Konveksi alam terjadi jika gerakan fluida disebabkan hanya karena perbedaan massa jenis, 

sedangkan konveksi paksa terjadi jika ada gaya mekanis (seperti fan yang menggerakkan fluida). 

Laju aliran perpindahan kalor secara konveksi, qcv dapat dihitung dengan persamaan : 

qcv = h. A (Ts – Tf) ………………………………………………… (5.3) 

dengan :  h  = koefesien perpindahan kalor konveksi  

 A  = luas permukaan  

 Ts = temperatur permukaan  

 Tf = temperatur fluida  

Persamaan (5.3) juga dikenal dengan Hukum Newton untuk pendinginan, dan hA juga sering 

disebut konduktansi konveksi, Kcv 
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Tabel 5.2 Koefesiensi perpindahan kalor konveksi, h 

 

 

5.1.3. Radiasi 

Radiasi adalah transfer energi antar benda dengan gelombang elektromagnetik. Tidak seperti 

halnya pada konduksi dan konveksi, radiasi dapat terjadi tanpa media perantara. 

Radiasi termal dari suatu benda ke benda yang lain, sebagian diserap oleh benda penerima, 

sebagian direflesikan (dipantulkan) dari benda penerima dan sebagian lagi ditransmisikan.  

 

Fraksi radiasi termal yang dipantulkan disebut reflectivity () 

Fraksi radiasi termal yang ditransminsikan disebut transmisivity () 

Fraksi radiasi termal yang diserap disebut absorptivity () 

 

 +  +  = 1 ………………………………………………… (5.4) 

 

 

 

Gambar 5.3 Bagan pengaruh radiasi datang 

 

Benda yang menyerap semua energi radiasi yang mengenai permukaannya disebut “perfect 

radiator” atau “black body”. Kalor yang diserap Black Body (Hukum Stefan – Boltzmann): 
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qr = A. . Ts
4 ………………………………………………… (5.5) 

 

dengan    :   Konstanta Stefan – Boltzmann 

  = 0,1713 x 10-8  Btu/hft2 R4 

  = 5,669 x 10-8 
42 Km

W
 

 Ts : Temperatur absolut, R atau K 

 

 . Ts
4 disebut “Black Body Emissive Power” ( Eb) 

 

Radiator nyata (real radiator) atau gray body menyerap energi kurang dari 100%.  

Perpindahan kalor dengan cara radiasi untuk gray body :  

qr = .A.. Ts4 ………………………………………………… (5.6) 

dengan   : Emintansi dari permukaan atau Emisivitas  

 

Tabel 5.3 Emisivitas bahan 

 

 

Perpindahan kalor radiasi netto antara dua bidang black body yang dipisahkan oleh 

“nonparticipating gas” (misal udara) atau vakum adalah : 

q12 = A1. F12. . (T1
4 – T2

4) …………………………………… (5.7) 

A1  :  luas permukaan bidang 1  

F12 : Faktor bentuk bidang 1 ke bidang 2, atau fraksi energi yang meninggalkan bidang 1 yang 

mencapai bidang 2 

T1 : Temperatur permukaan 1 

T2 : Temperatur permukaan 2 
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Neraca Energi : 

q12 = - q21 ………………………………………………….… (5.8) 

Dengan persamaan (5.7) dan (5.8) 

A1F12 = A2 F21 ……………………………………………… (5.9) 

Persamaan ini disebut “Prinsip timbal balik” (“principle of reciprocity”) 

Persamaan fraksi energi meninggalkan permukaan i menuju permukaan yang lain (j) harus sama 

dengan 1 


j

Fij = 1 ………………………………………………… (5.10) 

 

5.2. ANALOGI DENGAN LISTRIK  

 

Hukum dasar konduksi, konveksi dan radiasi dapat disusun dalam bentuk : 

q = 
Rt

TT 21  ………………………………………………… (5.11) 

Persamaan (4.11) dapat analogikan langsung dengan hukum Ohm untuk rangkaian listrik yaitu : 

I = 
R

V
………………………………………………… (5.12) 

Dalam hal ini :  q analog dengan I 

 (T1-T2) analog dengan V 

 Rt analog dengan R 

 

Tabel 5.4. Tahanan termal, Rt     
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5.3. PEMBENTUKAN PERSAMAAN 

5.3.1. Konduksi stedi 

Perhatikan gambar berikut :         

 

Gbr 5.4. Distribusi temperatur pada dinding komposit dengan film fluida 

Neraca energi untuk tebal dx adalah : 

 0
21









 dx

dx

dq
qqqq ............................................... (5.13) 

atau      0
dx

dT
kA

dx

d
       ............................................................... (5.14)  

dalam bentuk notasi vektor dapat dituliskan : 

  

0.  Tk            ............................................................. (5.15a) 

Atau dalam koordinat cartesian x,y,z : 

0


























z

T
k

zy

T
k

yx

T
k

x
       .................................. (5.15b) 
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5.3.2. Konduksi tidak stedi 

 

x

T
k

xt

T
c p 











..        ....................................................... (5.16) 

Atau 

   

Tk
t

T
c p





...       .......................................................... (5.17) 

 

 

5.4. PERPINDAHAN KALOR RADIASI DALAM RUANG 

 

5.4.1. Nonparticipating media 

Radiasi netto antara dua permukaan hitam dituliskan dalam persamaan (5.7), yaitu : 

 q12 = A1. F12. . (T1
4 – T2

4)  

Dalam hal ini F12 adalah faktor bentuk geometris, yang harganya dapat ditentukan dengan 

gambar 4.5. Total radiasi yang menimpa suatu permukaan per satuan waktu per satuan luas 

disebut incident energi atau iradiasi (irradiation)G, dan total radiasi yang meninggalkan suatu 

permukaan per satuan waktu per satuan luas disebut radiositas (radiocity) J. 

J = .Eb + .G  .................................................................. (5.18) 

 

Perpindahan kalor radiasi netto dari suatu permukaan : 

 

q =  A ( J – G )    ................................................................ (5.19) 
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Gbr 5.5. Faktor bentuk Fij 

 

 

5.4.2. Participating media 

Untuk menentukan besarnya radiasi netto melalui partcipating media (misal CO2, uap air dll), 

digunakan persamaan radiasi yang dimodifikasi oleh Hottel (Changel,Heat Transfer, 2nd ed, hal 

646, pers 12.59) : 

 TTAQ sgggs

s

graynet

44

,
.....

2

1



 


    .................................... (5.20) 
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Dengan : 

s : emesivitas permukaan penerima radiasi (tabel) 

g = w + c -  

w = H2O = emisivitas uap air (grafik)  

c = CO2 = emisivitas gas karbon dioksida (grafik) 

 = faktor koreksi (grafik) 

g = absorbtivity gas 

g = w + c -  

 

 

Tabel 5.5. Emisivitas berbagai permukaan, s 

 

 



86 

 

 
Gb 5.6. Emisivitas uap air, w atau H2O 

 

 
Gb 5.7. Emisivitas gas CO2, c atau CO2 
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Pw : tekanan parsial uap air 

Pc : tekanan parsial gas CO2 

L : panjang pancaran radiasi (mean beam length) = 3,6. V/A 

V : Volume ruangan 

A : Luas permukaan ruangan yang terkena radiasi 

 

 
Gb 5.8. Faktor koreksi perpindahan kalor radiasi, 

 

Untuk mendapatkan harga absorbtivitas gas (g), Hottel merekomendasikan penggunaan ketiga 

grafik di atas dengan cara (urutan) sbb: 

1. Hitung (Pw.L.Ts/Tg). Dengan harga Ts, gunakan grafik 5.6. untuk mendapatkan H2O(Ts) 

2. HitungH2O = H2O(Ts). (Tg/Ts)0,45 

3. Hitung (Pc.L.Ts/Tg). Dengan harga Ts, gunakan grafik 5.7. untuk mendapatkan CO2(Ts) 

4. HitungCO2 =  CO2(Ts). (Tg/Ts)0,65 

5.g = (Ts) 

6. Hitung   g =H2OCO2g 
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Contoh soal : 

Sebuah dapur (furnace) dengan volume 160.000 ft3 dan  luas perpindahan kalornya 19.800 ft2. Gas 

dengan temperatur 2540 oF (3000 oR) melintas pada dapur tersebut. Dinding dapur bertemperatur 

1040 oF (1500 oR). Komposisi gas pada tekanan 1 atm adalah 10 % CO2, 5 % H2O dan 85 % N2. 

Jika diasumsikan dinding dapur adalah benda hitam, tentukan laju perpindahan kalor radiasi. 

Penyelesaian : 

Mean beam length L = 3,6 . V/A = 3,6 . 160000/19800 = 29 ft              

Untuk uap H2O : Pw. L = (0,05).(29) = 1,45 ft.atm  

 Tg = 3000 oR 

 Dari gambar 4.6, didapatkan H2O = 0,17 

Untuk gas CO2 : Pw. L = (0,1).(29) = 2,9 ft.atm  

 Tg = 3000 oR 

 Dari gambar 4.7, didapatkan CO2 =0,16 

Faktor koreksi : Dari gambar 4.8, didapatkan 

Total emisivitas gas : g = H2O + CO2 - = 0,17 + 0,16 – 005 = 0,28 

        

Mencari harga g : Pw.L.Ts/Tg = (0,05).(29).(1500/3000) = 0,73 ft.atm 

 Ts = 1500 oR 

 Dari gambar 4.6 didapatkan H2O = 0,22 

 H2O = H2O(Ts). (Tg/Ts)
0,45 = (0,22).(3000/1500)0,45 = 0,35 

 Pc.L.Ts/Tg = (0,10).(29).(1500/3000) = 1,45 ft.atm 

 Ts = 1500 oR 

 Dari gambar 4.7 didapatkan H2O = 0,16 

 CO2 =  CO2 (Ts). (Tg/Ts)
0,65 = (0,16).(3000/1500)0,65 = 0,25 

 g =H2OCO2g = 0,35 + 0,25 – 0,05 = 0,55 

Laju perpindahan kalor radiasi : 

  TTAQ sgggs

s

graynet

44

,
.....

2

1



 


  

 Karena permukaan dianggap hitam, maka (s+1)/2 =1 

 Sehingga : 
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 Qnet = (1).(19800).(0,1713x10-8).[(0,28).(3000)4 – (0,55).(1500)4] 

          = 677x106 Btu/h 

 

5.5. PERPINDAHAN KALOR KONVEKSI 

5.5.1. Konveksi bebas 

Bilangan- bilangan tak berdimensi yang penting pada konveksi bebas adalah bilangan Grashof 

(rasio gaya apung dan gaya viskos), bilangan Prandtl (rasio gaya viskos terhadap difusivitas) dan 

bilangan Reyleigh. 

 
3

33)(



 LTTg
Gr

fs 
                   …………………………. (5.21)

 
k

c p
Pr  …………………………. (5.22) 

 Ra = Gr.Pr …………………………. (5.23) 

Di dalam boiler, udara dan gas asap merupakan media perpindahan kalor konveksi bebas yang 

sangat penting. Persamaan untuk koefisien perpindahan kalor konveksi h adalah : 

 h = C (Ts - Tf)
1/3 …………………………. (5.24) 

Persamaan ini digunakan untuk bilangan Reyleigh > 109. Nilai konstanta C pada persamaan diatas 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 5.4. Konstanta C pada persamaan koefisien perpindahan kalor konveksi bebas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometry 
Btu  W 

h.ft2.F4/3   m2.K4/3 

    

Horizontal plate facing upward 0.22  1.52 

    

Vertical plates or pipes more than 1 ft(0.3 m) 
high 

0.19 
 

1.31 

    

Horizontal pipe 0.18  1.24 
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5.5.2. Konveksi paksa 

5.5.2.1. Bilangan- bilangan tak berdimensi yang penting pada konveksi paksa  

#. Bilangan Reynolds (rasio gaya inersia dengan gaya viskos)      

 


VL
Re  ……………………………… (5.25) 

     Untuk  saluran berpenampang lingkaran, L diganti dengan diameter dalam (Di), sedangkan 

untuk saluran berpenampang bukan lingkaran, maka L diganti dengan diameter ekuivalen atau 

diameter basah (DH). 

 
basah keliling

aliran penampang uas
.4
L

DH  = 
perimeter Wetted

area sectional cross 
.4
Flow

 

   

#. Bilangan Nusselt 

 Nu = f (Re, Pr) 

 
k

hL
Nu   .............................................. (5.26)  

#. Bilangan Peclet ,      Pe = Re.Pr .............................................. (5.27) 

#. Bilangan Stanton ,   
Pr.Re

Nu
St   .............................................. (5.28) 

 

5.5.2.2. Aliran Laminar di dalam pipa 

Pada pemanasan atau pendinginan cairan viskos di dalam pipa horisontal atau vertikal, koefisien 

perpindahan kalor atau konduktansi film dapat ditentukan dengan persamaan- persamaan berikut 

: 

 

14.03/1

.Pr.Re86.1 



















sL

D
Nu




 ……………………………. (5.29) 

 

14.03/1

..
.86.1 


























s

p

L

D

k

DG

D

k
h

c





       ……………………. (5.30) 

dengan   G = .V atau fluks massa. (/s) adalah faktor koreksi karena perbedaan temperatur 

fluida pada aliran dan pada dinding. 
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5.5.2.3. Aliran turbulen di dalam pipa 

Colburn merekomendasikan persamaan untuk bilangan Nusselt pada aliran yang sudah terbentuk 

sempurna (fully developed) sebagai berikut : 

 Nu fd = 0.023 . Re 08 . Pr 0.4 ............................................... (5.31) 

Persamaan ini berlaku pada bilangan Prandtl diatas 0,5 dan dibawah 100. Jika alirannya tidak fully 

developed, maka persamaan di atas perlu dikoreksi : 

 Nu = Nufd .[ 1+ (D/x)0.7] ............................................... (5.32) 

Persamaan (4.31) menggunakan properties pada temperatur film (Tf), kecuali specific heat. Tf = 

(Tw + Tb)/2 ; dengan Tw adalah temperatur dinding dan Tb adalah temperatur fluida. Koefisien 

perpindahan kalor konveksi dihitung dengan persamaan : 
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Atau dapat juga dihitung berdasarkan persamaan empiris berikut : 

 hl = hl’. Fpp. FT ............................................... (5.34) 

 

 

Gambar 5.9. Faktor kecepatan dan geometri perpindahan kalor konveksi aliran longitudinal, hl’, 

untuk udara, gas atau uap (satuan British) 
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Gambar 5.10. Pengaruh temperature film, Tf, dan uap air terhadap physical properties factor, Fpp 

untuk gas pada aliran longitudinal (satuan British) 

 

 

 

Gambar 5.11. Pengaruh temperature film, Tf, dan uap air terhadap physical properties factor, Fpp 

untuk udara pada aliran longitudinal (satuan British) 



93 

 

 

 

 

Gambar 5.11. Pengaruh temperature film, Tf, dan uap air terhadap physical properties factor, Fpp 

untuk uap pada aliran longitudinal (satuan British) 

 

 

 

 

Gambar 5.12. Faktor temperatur, FT, untuk mengubah kecepatan massa dari temperatur fluida ke 

temperatur film, aliran longitudinal untuk udara, gas atau uap. 
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5.5.2.4. Aliran turbulen di sekeliling pipa 

Di dalam boiler perpindahan kalor konveksi di sekeliling pipa paling banyak dijumpai, yaitu kalor 

yang dibawa oleh gas asap panas dan ditransfer ke pipa- pipa didih atau pipa- pipa superheater 

konveksi. Babcock & Wilcock mendapatkan persamaan untuk bilangan Nusselt sebagai berikut : 

 Nu = 0.287 . Re0.61. Pr0.33 . Fa  ............................................... (5.35) 

Dengan Fa adalah faktor susunan (arrangement factor). Sedangkan persamaan untuk koefisien 

perpindahan kalor konveksinya : 
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Atau dapat juga dituliskan : 

 hc= hc’ . Fpp . Fa . Fd ............................................. (5.37) 

Dalam hal ini hc’, Fpp, Fa dan Fd dapat dicari dengan grafik- grafik berikut. 

 

 

 

Gambar 5.13. Faktor kecepatan dan geometri perpindahan kalor konveksi aliran melintang, hc’, 

untuk udara atau gas (satuan British) 
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Gambar 5.14. Pengaruh temperature film, Tf, dan uap air terhadap physical properties factor, Fpp 

untuk gas pada aliran melintang (satuan British) 

 

 

Gambar 5.15. Pengaruh temperature film, Tf, dan uap air terhadap physical properties factor, Fpp 

untuk udara pada aliran melintang (satuan British) 
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Gambar 5.16. Faktor susunan, Fa, berdasarkan bilangan Reynols dan susunan pipa untuk gas atau udara 

pada aliran melintang. 

 

Gambar 5.17. Heat transfer depth factor for number of tube rows crossed in convection banks. (Fd=1 if 

tubebank is immediately preceded by a bend, screen or damper) 
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Fluks massa atau aliran massa per satuan luas,G, pada persamaan (5.35),(5.36) dan bilangan Reynolds yang 

digunakan pada gambar (5.16) dihitung berdasarkan luasan bebas minimum pada aliran fluida. Harga 

konduktansi film,hc, pada persamaan (5.36) digunakan untuk jajaran pipa- pipa yang paling sedikit ada 

sepuluh (10) baris pada arah aliran gas. Untuk aliran yang tidak terganggu (aliran lurus tanpa diganggu 

paling sedikit 4 ft atau 1,2 meter sebelum memasuki jajaran pipa) atau jajaran pipa yang kurang dari 10 

baris, konduktansi film,hc, harus dikoreksi dengan depth factor, Fd (gambar 5.17). 

Walaupun persamaan (5.31) dan (5.32) dibentuk untuk aliran di dalam pipa, tetapi juga dapat digunakan 

untuk aliran eksternal yang parallel dengan pipa- pipa. Pada persamaan tersebut, diameter ekuivalen, De, 

untuk aliran parallel terhadap jajaran pipa (tube bank) untuk pipa bundar yang disusun pada ruang segi 

empat (rectangular spacing), dihitung dengan persamaan : 
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dengan D adalah diameter luar pipa dan L1,L2 adalah jarak pitch antar pipa (tube pitches). 

 

5.5.3. Penukar Kalor (Heat Exchanger) 

Di dalam boiler terdapat banyak sistem penukar kalor. Dalam hal ini temperatur fluida berubah 

pada saat melewati peralatan- peralatan. Neraca energi untuk titik 1 dan 2 : 

 q = m . cp . (T2 – T1) .............................................. (5.39) 

atau, perubahan temperatur fluida dapat dihitung dengan : 

 T2 = T1 + (q / m cp) .............................................. (5.40) 

Persamaan neraca energi (kalor) dari fluida panas ke fluida dingin : 

 q = U.A.F.TLMTD ............................................. (5.41) 

dengan  U : koefisien perpindahan kalor menyeluruh 

 A : total luas permukaan 

 F  : arrangement factor 

 TLMTD : Log mean temperature difference 
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Gambar 5.18. Beda temperatur efektif rata- rata (LMTD) 

 

Parameter U pada persamaan (5.41) adalah koefisien perpindahan kalor menyeluruh untuk 

permukaan yang bersih dan mewakili tahanan termal antara fluida panas dan dingin. 
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Sedangkan untuk permukaan yang “kotor” : 
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dengan Rf,i  : reciprocal effective heat transfer coefficient of the fouling on the inside surface. 

 (1/UA) : tahanan termal 

 Rf,o  :  reciprocal effective heat transfer coefficient of the fouling on the outside surface. 

Estimasi koefisien perpindahan kalor menyeluruh (U) dan faktor pengotoran (fouling factor) dapat 

dilihat pada tabel (4.5) dan (4.6) di bawah. Faktor pengotoran aktual tergantung pada sifat kimiawi 

air dan factor laju deposisi. Untuk permukaan bersih, U juga dapat dihitung dengan persamaan : 
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 Tabel 5.5. Nilai estimasi koefisien perpindahan kalor menyeluruh, U 

 

 

Tabel 5.6. Faktor pengotoran  
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Gambar 5.19. Faktor koreksi penukar kalor satu laluan, aliran melintang, kedua fluida tidak 

tercampur 

 

 

Gambar 5.20. Faktor koreksi penukar kalor satu laluan, aliran melintang, salah satu fluida 

tercampur dan yang lain tidak tercampur (typical tubular air heater application) 

 


