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Bagus Prasetyo. 0211020010. Rancang Bangun Penukar Kalor Dengan 
Fluida Pemanas Berupa Uap  Air Dari Mesin Pembangkit Uap. Skripsi 
Pembimbing: 1. Ir. Gunomo Djojowasito, MS  

2. Ir. Ary Mustofa Ahmad, MP  

RINGKASAN 
Uap air merupakan komoditas yang paling banyak digunakan untuk 

membawa energi panas untuk pekerjaan yang luas, dari produksi daya mekanis 
sampai penggunaan proses dan pemanasan ruangan. Sampai kini uap air 
merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari teknologi moderen. 

Pada perusahaan kerupuk yang terletak di Jalan Tirto Taruno Landungsari 
Malang memiliki bak pemasak adonan kerupuk terbuka yang masih memiliki 
kelemahan diantaranya suhu yang dihasilkan masih rendah, waktu pemasakan 
yang lama dan boros bahan bakar, sehingga hal tersebut melatar belakangi 
diadakannya pembuatan alat  modifikasi mesin pembangkit uap. Uap air dari 
mesin pembangkit uap selain untuk proses pemasakan atau pengukusan juga dapat 
dimanfaatkan sebagai fluida panas untuk alat penukar kalor dalam proses 
pengeringan produk makanan.   

Penelitian ini bertujuan untuk merancang penukar kalor jenis heater 
dengan fluida panas berupa uap air dan melakukan uji kinerja dari alat penukar 
kalor, dilaksanakan pada bulan Agustus 2008 sampai januari 2009, bertempat di 
Workshop Mekantronik, Jurusan Teknik Pertanian serta di Fakultas Teknologi 
Pertanian Universitas Brawijaya Malang.  

Penukar kalor yang dibuat memiliki dimensi panjang 0,75 m, tinggi 0,45 
m, dan lebar 0,40 m, dengan pipa-pipa pemanas berdiamater 0,02667 m berjumlah 
50 disusun secara baris dan kolom dengan tiap baris berjumlah 10 pipa dan kolom 
berjumlah 5 buah, jarak antar baris dan kolom adalah 1,5 diameter pipa. 

Pengamatan yang dilakukan dalam pengujian alat ini meliputi: a) Suhu 
pada Dinding Penukar Kalor, b) Kecepatan Udara dan c) Suhu Udara  Panas Yang 
Dihasilkan. Pada pengujian suhu udara panas rata-rata yang dihasilkan selama 
pengujian pada ulangan 1 sebesar 47,47 oC, ulangan 2 sebesar 46,76 oC, dan 
ulangan 3 sebesar 45,3 oC. Faktor yang mempengaruhinya adalah suhu 
lingkungan serta suhu uap air yang dihasilkan oleh mesin penghasil uap. 

Berdasarkan data pengamatan didapatkan hasil perhitungan nilai energi 
energi penukar kalor menyeluruh, energi yang diterima penukar kalor dan energi 
yang dihasilkan untuk proses pengeringan. Rata-rata energi penukar kalor 
menyeluruh yang dihasilkan sebesar 63.334,67 kJ sedangkan rata-rata energi yang 
diterima penukar kalor adalah  sebesar 111.537,94 kJ dan energi rata-rata yang 
dihasilkan penukar kalor adalah 55.140,17 kJ. Faktor yang mempengaruhinya 
adalah beda suhu, luasan penukar kalor, koefisien perpindahan panas menyeluruh, 
lamanya proses pengujian. 

Efisiensi alat penukar kalor yang didapat dari pengujian alat sebesar 
49,82%. Efisiensi dipengaruhi oleh jumlah panas yang diterima dan konsumsi 
panas yang dihasilkan. 

. 
Kata kunci: Alat penukar kalor, pertukaran kalor, suhu 



Bagus Prasetyo, 0211020010. Heat Exchange Engineering with Heater 
Fluid based on Vapor from Vaporizer. Minor thesis.  
Lecturrers: Ir. Gunomo Djojowasito, MS  

`      Ir. Ary Mustofa Ahmad, MP. 

 

SUMMARY  
Vapor represents the most desirable commodity to bring hot energy 

into wide work, from mechanic power production to process utilization 
and spatial heating. Recently, vapor becomes the most important 
inseparable part of modern technology.  

Chip Company at Jalan Tirto Taruno Landungsari Malang possesses 
opened chip dough with some weaknesses such as very low temperature, 
longer cooking timing, and fuel lavish. These weaknesses lead to the 
production of vaporizer modification. Vapor from vaporizer can not only 
be used in cooking or steaming processes, but also be used as hot fluid for 
heat exchanger tool in the drying process of food product.  

Research aims at engineering heater-type heat exchanger with hot 
fluid in form of vapor and conducting performance test against heat 
exchanger. Research starts from August of 2008 to January of 2009. The 
location has been Mechantronic Workshop, Agriculture Engineering 
Department, Faculty of Agriculture Technology, Malang Brawijaya 
University.   

Heat exchanger has 0.75 m length, 0.45 m height, and 0.40 m width 
as dimension. The heater pipe has 0.02667 m diameter in 50 items 
arranged in row and column with each row consists of 10 pipes and each 
column comprises to 5 pipes, and the distance between row and column 
covers 1.5 diameters of pipe.  

The objects of observation during tool test include: (a) temperature 
in heat exchanger wall; (b) air speed and (c) hot air temperature produced. 
In the hot air temperature test, the average involves three replications, 
with replication 1 at 47.470C, replication 2 at 46.760C, and replication 3 at 
45.30C. Factors affecting this average will be environment temperature 
and vapor temperature produced by vaporizer.   

Considering these observation data, one may have capability to 
establish the comprehensive heat exchanger energy rate, the accepted 
energy of heat exchanger, and the produced energy for drying process. 
Comprehensive heat exchanger energy average counts to 63,334.67 kJ, 
while energy average accepted by heat exchanger reaches for 111,537.94 
kJ and average energy produced by heat exchanger attains to 55,140.17 kJ. 
Factors affecting this figure include temperature difference, heat 
exchanger width, comprehensive heat transfer coefficient, and test period.  

The efficiency of heat exchanger tool acknowledged from tool test 
equals to 49.82 %. The efficiency seems affected by the accepted heat rate 
and the produced heat consumption.  

Keywords: heat exchanger, heat exchange, temperature 
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I. PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang  

Uap air (steam) telah mengalami perjalanan jauh dari mulai hubungan 

tradisionalnya dengan lokomotif dan Revolusi Industri. Sampai kini steam 

merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari teknologi modern. Uap air 

merupakan komoditas yang paling banyak digunakan untuk membawa energi 

panas untuk pekerjaan yang luas, dari produksi daya mekanis sampai penggunaan 

proses dan pemanasan ruangan. Alasan dari penggunaan uap air adalah, efisien 

dan ekonomis untuk dihasilkan, mudah dan murah untuk didistribusikan ke titik 

penggunaan, mudah dikendalikan dan bersifat fleksibel, serta energinya mudah 

ditransfer ke proses (Anonim 2007a).   

Pada perusahaan kerupuk yang terletak di Jalan Tirto Taruno Landungsari 

Malang memiliki bak pemasak adonan kerupuk terbuka yang masih memiliki 

kelemahan diantaranya suhu yang dihasilkan masih rendah, waktu pemasakan 

yang lama dan boros bahan bakar. Hal ini menjadi latar belakang perlunya 

pembuatan alat  modifikasi mesin pembangkit uap. 

Boiler adalah jenis dari ketel uap berupa bejana tertutup dimana panas 

pembakaran dialirkan ke air sampai terbentuk air panas atau steam. Air panas atau 

steam pada tekanan tertentu kemudian digunakan untuk mengalirkan panas ke 

suatu proses. Air adalah media yang berguna dan murah untuk mengalirkan panas 

ke suatu proses. Jika air dididihkan sampai menjadi steam, volumnya akan 

meningkat sekitar 1.600 kali, menghasilkan tenaga yang menyerupai bubuk mesiu 



yang mudah meledak, sehingga boiler merupakan peralatan yang harus dikelola 

dan dijaga dengan sangat baik (Anonim 2007b).  

Uap air dari mesin pembangkit uap selain untuk proses pemasakan atau 

pengukusan adonan kerupuk  juga dapat dimanfaatkan sebagai fluida panas untuk 

alat penukar kalor. Penerapan prinsip perpindahan kalor untuk merancang alat-alat 

guna mencapai sesuatu tujuan teknik sangat penting, karena dalam penerapan 

prinsip ke dalam rancangan orang bekerja ke arah pencapaian tujuan untuk 

mengembangkan barang hasil atau produk yang memberikan manfaat ekonomi 

(Holman, 1997).  

Perancangan alat penukaran kalor dengan sumber panas dari uap yang 

dihasilkan dari mesin membangkit uap ini diharapkan memiliki beberapa 

keuntungan antara lain : 

1) Penambahan fungsi dari mesin membangkit uap sebagai mesin pengering. 

2) Sumber panas untuk penukar panas pengeringan relatif konstan 

3) Meningkatkan proses produksi pembuatan produk pangan. 

1.2 Rumusan Masalah 

a. Bagaimana merancang penukar kalor dengan fluida pemanas berupa uap 

air dari mesin pembangkit uap ? 

b. Berapa suhu udara panas yang dihasilkan serta laju aliran udaranya?  

c. Berapa laju perpindahan panas serta energi yang dihasilkannya? 

d. Berapa efisiensi dari alat penukar kalor?   



1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Merancang penukar kalor jenis heater dengan fluida panas berupa uap air. 

2. Menghitung besarnya laju aliran udara  dan  mengetahui suhu udara yang 

dihasilkan. 

3. Menghitung besarnya laju perpindahan panas dan energi yang dihasilkan. 

4. Menghitung besarnya efisiensi dari alat penukar kalor.  

1.4 Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan fungsional mesin 

pembangkit uap  sebagai mesin pengering dengan bantuan alat penukar kalor.  

1.5 Batasan Masalah 

a. Tidak membahas tentang proses pengeringan lebih detail. 

b. Tidak membahas analisa finansial pembuatan alat.            



II. TINJAUAN PUSTAKA  

2.1. Tinjauan Umum Tentang Uap Air  

Uap air adalah sejenis uap fluida yang merupakan fase gas dari air, bila 

mengalami pemanasan sampai temperatur didih dibawah tekanan tertentu. Uap air 

tidak berwarna, dan tidak terlihat  bila dalam keadaan murni kering (Muin, 1988). 

Menurut Surbakty (1985), uap adalah sebuah zat kerja yang baik sebab 

memiliki sifat-sifat : 

 

Dapat menyimpan sejumlah besar energi 

 

Dapat diproduksi dari air dan mudah didapat 

 

Dapat digunakan untuk tujuan pemanasan setelah tugasnya sebagai zat 

kerja selesai. 

Air dapat berada dalam tiga wujud padat, cair dan uap. Bila digunakan 

sebagai zat kerja dalam sebuah mesin, air sering berada dalam tingkat antara, 

yaitu antara cair dan gas. Uap adalah bagian cairan yang diuapkan dan terdiri dari 

gas sejati yang masih mengandung partikel-partikel cairan di dalamnya, dengan 

pemanasan, partikel-partikel cairan ini akan teruapkan (Kulshrestha, 1989).   

Steam memberikan suatu cara pemindahan sejumlah energi yang 

terkendali dari suatu pusat, ruang boiler yang otomatis, dimana energi dapat 

dihasilkan secara efisien dan ekonomis, sampai ke titik penggunaan. Steam yang 

bergerak mengelilingi pabrik dianggap sama dengan transportasi dan penyediaan 

energi. Alternatif lain selain penggunaan steam adalah air dan fluida panas seperti 



minyak bersuhu tinggi. Masing-masing metoda memiliki keuntungan dan 

kerugiannya, sebagaimana diperlihatkan dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Perbandingan Media Pemanas Steam Dengan Fluida Lain   

Uap air Air panas Minyak bersuhu tinggi

 

Kandungan panas tinggi 
Panas latennya kira-kira 

2 100 kJ/kg 

Kandungan panas 
sedang 

Panas jenis 
4,19 kJ/kg°C 

Kandungan panas buruk 
Panas jenis seringkali 

1,69-2,93 kJ/kg°C 

Murah Biaya untuk 
pengolahan air 

Murah Penggunaannya 
hanya kadangkadang/ 

Intermittent 

Mahal 

Koefisien perpindahan 
panasnya baik 

Koefisiennya menengah Koefisiennya relatif buruk 

Diperlukan tekanan tinggi 
untuk suhu yang tinggi  

Diperlukan tekanan 
tinggi untuk suhu yang 

tinggi 

Hanya diperlukan tekanan 
rendah untuk mendapatkan 

suhu tinggi   

Tidak diperlukan pompa 
sirkulasi 

Pipa-pipanya kecil 

Diperlukan pompa 
sirkulasi 

Pipa-pipanya besar 

Diperlukan pompa 
sirkulasi 

Pipa-pipanya besar 

Mudah untuk 
mengendalikan dengan 

kran 
dua arah 

Lebih rumit 
mengendalikan 

diperlukan kran tiga arah 
atau kran tekanan 

diferensial 

Lebih rumit 
mengendalikan 

diperlukan kran tiga arah 
atau kran tekanan 

diferensial 
Penurunan suhunya mudah 

dilakukan melalui kran 
penurun suhu

 

Penurunan suhunya lebih 
sulit 

Penurunan suhunya lebih 
sulit 

Diperlukan steam traps Tidak diperlukan steam 
traps 

Tidak diperlukan steam 
traps 

Terdapat kondensat yang 
harus ditangani  

Tidak ada penanganan 
kondensat 

Tidak ada penanganan 
kondensat 

Tersedia flash steam  Tidak ada flash steam Tidak ada flash steam 

Perlu blowdown boiler  Tidak perlu blowdown Tidak perlu blowdown 

Diperlukan pengolahan air 
untuk mencegah korosi 

Sedikit terjadi korosi Korosi diabaikan  

Diperlukan jaringan 
pemipaan yang baik  

Media yang dicari, 
pengelasan dan 
penyambungan 

Media yang dicari, 
pengelasan dan 
penyambungan 

 

flens seperti biasa flens seperti biasa 
Tidak ada resiko kebakaran Tidak ada resiko 

kebakaran 
Terdapat resiko kebakaran 

Sistimnya sangat fleksibel Sistimnya kurang 
fleksibel 

Sistimnya tidak fleksibel 

Sumber. Anonim (2007) 
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2.1.1. Proses Terbentuknya Uap Air  

Proses terbentuknya uap air dapat dilihat pada Gambar 1. kita ambil 1 kg 

es pada temperatur -10ºC, kemudian kita panaskan di bawah tekanan standar. 

Dapat dicatat bahwa temperatus es akan naik mendekati 0 ºC, seperti 

diperlihatkan oleh garis AB. Sesudah itu akan terlihat dua macam fase yang 

bercampur yaitu fase padat (es) dan fase cair (air), seperti diperlihatkan pada garis 

BC. Tidak ada kenaikan temperatur pada fase ini hingga seluruh es mencair. 

Jumlah energi panas yang diberikan selama proses transformasi BC yang 

berlangsung tanpa kenaikan suhu disebut panas lebur, besarnya 80 kkal/kg. Titik  

0 ºC disebut titik lebur (titik beku es).         

Gambar 1. Fase Terbentuknya Uap Air  

Bila pemanasan diteruskan terhadap 1 kg air pada 0 ºC (titik C) maka 

temperatur air akan naik sampai 100ºC, dibawah tekanan standar, seperti 

diperlihatkan oleh garis CD. Bila proses pemanasan dilanjutkan sesuai garis DE 

dibawah tekanan standar, akan terlihat temperatur tidak berubah. Sebagian dari air 

akan berubah menjadi fase gas (uap), jadi selama berlangsungnya penambahan 



energi panas ini temperatur tidak naik tetapi energi panas terserap ke dalam 

proses. 

Akhir dari proses fase campuran ini ialah terbentuknya uap air secara 

keseluruhan (air mendidih) pada titik E. Titik E ditandai oleh suhu 100ºC dan 

tekanan standar 1 atm (1,033 kg/cm2). Jumlah energi yang terserap selama proses 

transformasi DE disebut panas penguapan (panas laten) yang besarnya 538,9 

kkal/kg. kondisi uap pada 1atm absolut dan 100ºC disebut kondisi jenuh 

(saturasi). Uap yang terbentuk pada suhu dan tekanan saturasi disebut uap saturasi 

(uap kenyang). Bila pemanasan dilanjutkan di bawah tekanan standar yang 

konstan maka suhu uap akan naik, sesuai dengan garis proses EF. Uap yang 

dihasilkan pada kondusi F disebut uap panas lanjut (adi panas) (Muin, 1988).  

2.2. Perpindahan Panas  

Perpindahan panas dapat didifinisikan sebagai berpindahnya energi dari 

suatu daerah ke daerah lain sebagaai akibat dari perbedaan suhu antara daerah-

daerah tersebut. Keperpustakaan perpindahan panas pada umumnya mengenal tiga 

cara perpindahan panas yang berbeda: konduksi, radiasi  dan konveksi (kreith, 

1986) 

Perpindahan kalor (heat transfer) ialah ilmu untuk meramalkan 

perpindahan energi yang terjadi karena adanya perbedaan suhu diantara benda 

atau material. Dari termodinamika telah kita ketahui bahwa energi yang pindah itu 

dinamakan kalor atau bahang atau panas (heat). Ilmu perpindahan kalor tidak 

hanya mencoba menjelaskan bagaimana energi kalor itu berpindah dari suatu 



benda ke benda yang lain, tetapi juga dapat meramalkan laju perpindahan yang 

terjadi pada kondisi kondisi tertentu (Holman, 1997). 

2.2.1. Konduksi  

Konduksi adalah proses dengan mana panas mengalir dari daerah yang 

bersuhu lebih tinggi ke daerah yang bersuhu lebih rendah didalam suatu medium 

(padat, cair atau gas) atau antara medium-medium yang berlainan yang 

bersinggungan secara langsung. Dalam aliran panas konduksi, perpindahan energi 

terjadi karena hubungan molekul secara langsung tanpa adanya perpindahan 

molekul yang cukup besar. 

Menurut hukum Fourier dimana laju aliran panas secara konduksi dalam 

suatu bahan yaitu berbanding lurus dengan perbandingan temperatur, perbedaaan 

waktu dan luas penampang dari benda yang tegak lurus arah perpindahan panas 

tersebut dan dinyatakan seperti dalam persamaan 1: 

dx

dT
AkQ

 

.................................................................... (1) 

Konsatanta K disebut konduktivitas atau kehantaran termal suatu benda 

dengan satuan W/mºC. Tanda minus diselipkan agar memenuhi hukum ke dua 

termodinamika, yaitu kalor mengalir dari tempat yang bersuhu tinggi ke tempat 

yang bersuhu rendah, Nilai konduktivitas termal beberapa bahan dapat dilihat 

pada Tabel 2  (Holman, 1997).  

Perpindahan panas pada tube atau pipa dapat digolongkan sebagai proses 

konduksi pada sistem silinder, yaitu sebuah silinder dengan jari-jari dalam ri dan 

jari-jari luar ro dan beda suhu Ti 

 

To. Luas bidang panas dalam sistem ini adalah 

2 .r.L, sehingga persamaannya menjadi : 



dr

dT
kLrqr ....2

 
............................................................ (2) 

Dimana kondisi batas T = Ti pada r = ri 

      T = To  pada r = ro. 

Sehingga laju perpindahan panas konduksinya adalah : 

i

o

oi

r

r

TTLk
q

ln

).(...2

 

......................................................... (3) 

Tabel 2. Konduktivitas Termal Beberapa Bahan 

Bahan 

Konduktivitas termal (k) 

W/mºC 

Tembaga 385 

Aluminium 202 

Besi 73 

Baja karbon 43 

Kaca 0,78 

Kayu maple 0,17 

Serbuk  gergaji                

 

0,059 

Air raksa 0,81 

Air 0,556 

Udara 0,024 

Uap air jenuh 0,026 

Sumber : Holman, 1997. 

2.2.2. Radiasi  

Radiasi adalah proses dimana panas mengalir dari benda yang bersuhu 

tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Bila benda itu terpisah di dalam ruang. 

Bahkan bila terdapat ruang hampa di antara benda-benda tersebut. Semua benda 

memancarkan panas radiasi secara terus menerus. Intensitas panas tergantung 



pada suhu dan sifat permukaan. Energi radiasi bergerak dengan kecepatan cahaya 

(3 X 108 m/s) (Kreith, 1986). 

Jumlah energi yang meninggalkan suatu permukaan sebagai panas 

radiasi tergantung pada suhu mutlak dan sifat permukaan tersebut. Radiator 

(penyinar) ideal atau benda hitam (black body) memancarkan energi radiasi dari 

permukaannya dengan laju Q yang dirumuskan dalam persamaan berikut: 

4TAQ

 

................................................................. (4) 

Dimana T adalah suhu mutlak dan konstanta 

 

tidak tergantung dari 

permukaan medium atau suhu yang nilainya adalah 5,67 × 10-8 W/m2K4 

(Chapman, 1978). Cengel (1984) mengatakan bahwa apabila emisivitas dari benda 

dan luasan bidang panas berada dalam temperatur mutlak yang lebih besar dari 

pada permukaan yang berada di dekatnya dan lebih luas serta dibatasi oleh gas 

maka persamaan laju pindah panas menjadi seperti persamaan: 

)T. .A(TQ 4
Surf

4
S    ..................................... (5 ) 

2.2.3. Konveksi  

Konveksi adalah proses transport energi dengan kerja gabungan dari 

konduksi panas, penyimpanan energi dan gerakan mencampur. Konveksi sangat 

penting sebagai mekanisme perpindahan energi antara permukaan benda padat 

dan cairan atau gas. (Kreith, 1986).   

Koestoer (2002) menyatakan perpindahan kalor konveksi dilakukan oleh 

pergerakan sekelompok molekul di dalam bahan cair. Kumpulan molekul tersebut 

bergerak (naik-turun) dikarenakan adanya perubahan suhu sehingga menyebabkan 

perubahan kerapatan. 



 
Laju perpindahan panas dengan cara konveksi antara suatu permukaan 

dapat dihitung dengan hubungan 

q = h A T  ..................................................................... (6) 

Pindahan panas antara batas benda padat dan fluida terjadi dengan adanya suatu 

gabungan dari konduksi dan angkutan (transport) massa. Jika batas tersebut 

bersuhu lebih tinggi dari fluida itu, maka terlebih dahulu panas mengalir dengan 

cara konduksi dari benda padat ke partikel fluida di dekat dinding. Energi yang 

berpindah dengan cara itu meningkatkan energi dalam fluida dan terangkut oleh 

gerakan fluida. Bila partikel fluida yang terpanaskan itu mencapai daerah yang 

bersuhu rendah, maka panas berpindah lagi dengan cara konduksi dari fluida yang 

lebih panas ke fluida yang lebih dingin.  

Karena cara perpindahan energi konduktif demikian erat kaitannya dengan 

gerakan fluida, maka kita perlu mengetahui sesuatu mekanisme aliran fluida 

sebelum kita dapat menyelidiki mekanisme aluran panas.salah satu segi analisa 

hidrodinamika yang penting adalah menetapkan apakah aliran fluidanya laminer 

atau turbulen (kreith, 1986). Bilangan Reynold digunakan untuk menentukan sifat 

aliran dari suatu fluida. Dengan bilangan Reynold akan dapat diketahui apakah 

aliran tersebut bersifat laminer atau turbulen. Bilangan reynold untuk fluida yang 

mengalir dalam pipa dapat ditulis sebagai berikut : 

Re = 
v

xu

  

......................................................................... (7) 

Hubungan kontinuitas untuk aliran satu-dimensi dalam tabung ialah 

Aum m

 

......................................................................... (8) 



 
Di mana m adalah laju masa aliran, um adalah kecepatan rata-rata dan A 

adalah luas penampang. Kecepatan massa didefinisikan sebagai berikut : 

mu
A

m
G

  

................................................................... (9) 

Angka Reynold dapat dituliskan: 

Gd
Re  .......................................................................... (10) 

Aliran yang memiliki bilangan Reynolds yang lebih besar dari 2300 maka aliran 

tersebut termasuk dalam aliran turbulen sedangkan jika bilangan Reynolds lebih 

kecil dari 2300 maka aliran termasuk dalam aliran laminer. Besarnya bilangan 

Nusselt untuk aliran laminer dalam pipa (Re < 2300) dirumuskan dalam 

persamaan berikut: 

0,141/3
1/3 d

PrRe1,86Nu
wL

 

................................ (11) 

Simbol Nu adalah bilangan Nusselt, Re adalah bilangan Reynolds, Pr 

adalah bilangan Prandlt, d adalah diameter pipa, L adalah panjang pipa dan 

 

adalah viskositas fluida. Dalam persamaan ini koefisien perpindahan panas 

didasarkan atas rata-rata aritmatik beda suhu masukan dan keluaran, sedang 

semua sifat fluida ditentukan pada suhu rata-rata kecuali w yang ditentukan pada 

suhu dinding (Holman, 1997). 

Pada aliran turbulen (Re > 2300) untuk menentukan Bilangan Nusselt 

digunakan persamaan 12 berikut ini: 

n0,8 PrRe0,023Nu

 

................................................... (12) 



Pada persamaan ini sifat-sifat ditentukan pada suhu fluida dan nilai 

eksponen n adalah 0,4 untuk pemanasan dan 0,3 untuk pendinginan. Dengan 

diketahui besarnya bilangan Nusselt, maka dapat dihitung besarnya koefisien 

perpindahan kalor konveksi pada pipa atau tabung dengan persamaan : 

d

kNu
h d

d

  

....................................................................... (13) 

Aliran menyilang silinder atau tabung, koefisien perpindahan kalor rata-rata dapat 

dihitung dengan persamaan : 

3/1Pr

n

ff v

du
C

k

hd

 

.......................................................... (14) 

Dimana konstanta C dan n sesuai dengan Tabel 3. sifat-sifat yang digunakan 

dalam Persamaan 14 dievaluasi pada suhu film, seperti terlihat pada adanya 

subkrip f. 

Tabel 3. Konstanta Untuk Persamaan 14 
Redf

 

C N 
0,4 

 

4 0,989 0,330 
4 

 

40 0,911 0,385 
40 

 

4000 0,683 0,466 
4000 

 

40.000

 

0,193

 

0,618

 

40.000 

 

400.000 0,0266 0,805 
Sumber. Holman (1997) 

Kebanyakan susunan alat penukar kalor menyangkut tabung yang tersusun 

rangkap, maka masahan perpindahan kalor dalam rangkunan tabung (tubt bank) 

merupakan hal penting dan memiliki nilai praktis. Karekteristik perpindahan kalor 

yang segaris atau selang seling dipelajari oleh Grimson, dan atas dasar korelasi 

datadari para peneliti, ia berhasil menyajikan datanya dalam bentuk Persamaan 

14. nilai konstanta C dan eksponen n di berikan dalam Tabel 4. 



Tabel 4. Korelasi Perpindahan Kalor dalam rangkunan tabung 10 baris atau lebih. 

Sp

 
D 

Sn

 
D 

1,25 1,5 2,0 3,0 

C     N C     n C     n C     n 

Segaris 
1,25 0,386 0,592 0,305 0,608 0,111 0,704 0,0703 0,752 
1,5 0,407 0,586 0,278 0,620 0,112 0,702 0,0753 0,744 
2,0 0,464 0,570 0,332 0,602 0,254 0,632 0,220 0,648 
3,0 0,322 0,601 0,396 0,584 0,415 0,581 0,317 0,608 

Selang-seling 
0,6 - - - - - - 0,236 0,636 
0,9 - - - - 0,495 0,571 0,445 0,581 
1,0 - - 0,522 0,558 - - - - 

1,125 - - - - 0,531 0,565 0,575 0,560 
1,25 0,575 0,556 0,561 0,554 0,576 0,556 0,579 0,562 
1,5 0,501 0,568 0,511 0,562 0,502 0,568 0,542 0,568 
2,0 0,448 0,572 0,462 0,568 0,535 0,556 0,498 0,570 
3,0 0,344 0,592 0,395 0,580 0,488 0,562 0,467 0,574 

 

Sumber. Grimson (1937). 

2.2.4 Perpindahan Panas Kondensasi 

Uap kondensasi mungkin terdiri dari satu zat saja, mungkin berupa 

campuran zat mampu kondensasi dan zat tak mampu kondensasi, atau campuran 

dua zat mampu kondensasi atau lebih. Rugi-rugi gesekan di dalam kondenser 

biasanya cukup kecil, sehingga kondensasi itu dapat dikatakan merupakan proses 

tekanan tetap. Suhu kondensasi hanya bergantung pada tekanan sehingga proses 

kondensasi zat murni merupakan proses isotermal Masyithah (2006). 

Menurut Masyithah (2006), uap dapat mengembun menurut salah satu dari 

dua cara berikut: 

1. Kondensasi tetes (dropwise condensation) 

Kondensat mula-mula membentuk inti nukleasi (tetesan). Tetesan-tetesan 

bergabung sehingga membesar dan mengalir ke bawah tabung karena 

pengaruh gaya gravitasi. Sangat tidak stabil dan sangat sukar dipertahankan 



sehingga metode ini jarang dipakai. Terjadinya bergantung pada sifat zat 

cair. Contoh: logam cair, nitrobenzen, gliserin. 

2. Kondensasi film (film-type condensation) 

Lebih sering terjadi Kondensat cair itu membentuk film atau suatu lapisan 

sinambung yang lalu mengalir di atas permukaan tabung karena pengaruh 

gaya gravitasi.  

Untuk kondensasi Film Laminer pada tabung horisontal, Nusselt 

mendapatkan hubungan berikut : 

4/13

725,0
wgf

ffgv

TTd

kgh
h

 

......................................... (15) 

di mana d ialah diameter tabung. Bila kondensasi terjadi pada berkas tabung 

dengan n buah tabung tersusun satu di atas yang lain pada arah vertikal, maka 

koefisien perpindahan kalor dapat dihitung dengan mengganti diameter dalam 

persamaan diatas dengan nd (Holman,1997).  

Sebagaimana dalam soal-soal konveksi paksa, kriteria untuk menentukan 

apakah suatu aliran itu laminer atau turbulen ialah Angka Reynolds, dan untuk 

sistem kondensasi angka itu didefinisikan sebagai berikut : 

ffg

wjenuh
f h

TThL4
Re  .................................................... (16) 

untuk kondensasi pada kecepatan uap rendah di dalam tabung horisontal 

didapatkan persamaan sebagai berikut : 

                  

4/13

555,0
wgf

ffgv

TTd

kgh
h

 

...................................... (17) 



 
2.3 Alat Penukar Kalor  

Penukar panas adalah suatu alat yang menghasilkan perpindahan panas 

dari suatu fluida ke fluida lain. Jenis penukar panas yang sederhana ialah sebuah 

wadah dimana fluida yang panas dan dingin dicampur secara langsung. Tetapi 

yang lebih lazim adalah penukar panas dimana suatu fluida terpisah oleh fluida 

lainnya oleh suatu dinding atau sekat yang dilalui oleh panas (Kreith, 1986).  

Penerapan prinsip perpindahan kalor untuk merancang alat untuk 

mencapai tujuan teknik sangatlah penting karena dalam penerapan prinsip ke 

dalam rancanganlah orang akan bekerja ke arah pencapaian tujuan untuk 

mengembangkan barang hasil yang memberikan manfaat ekonomi (Holman, 

1997). 

2.3.1. Jenis-Jenis Penukar Kalor   

Jenis-jenis penukar kalor yang ada saat ini : 

1. Penukar kalor pipa ganda 

Penukar kalor ini dapat digunakan aliran searah atau aliran lawan-arah, 

baik dengan zat cair panas dan zat cair dingin terdapat dalam ruang anulus 

dan zat lainya di dalam pipa yang ditunjukan dalam Gambar 2. 

2. Selongsong / cangkang dan tabung (shell-and-tube) 

Jenis penukar kalor ini banyak dipakai dalam industri kimia, suatu fluida 

mengalir di dalam tabung, fluida yang satu lagi dialirkan melalui 

selongsong melintasi luar tabung. Untuk menjamin bahwa fluida di 

sebelah selongsong mengalir melintasi tabung dan menyebabkan 



perpindahan kalor lebih tinggi, maka di dalam selongsong itu di pasang 

sekat sekat (baffles).      

Gambar 2. Penukar Kalor Pipa Ganda 

3. Penukar kalor aliran lintang 

Ada tiga kemungkinan susunan panas tipe ini pertama, masing-masing 

fluida tak bercampur waktu melintas mengalir melalui penukar panas, oleh 

karena itu suhu fluida yang meninggalkan penampang tidak seragam. 

Kedua, salah satu fluidanya tak bercampur sedangkan fluida yang lainnya 

bercampur sempurna waktu mengalir melalui penukar panas. Suhu aliran 

yang bercampur akan seragam pada setiap penampang. Contoh tipe ini 

adalah pemanas udara aliran lintang yang ditunjukan secara skematik 

dalam Gambar 3. Ketiga, kedua fluida tak bercampur waktu mengalir 

melalui penukar panas. Suhu kedua fluida akan seragam pada penampang 

dan hanya berbeda-beda dalam arah aliran.  

4. Penukar kalor kompak 

Penukar kalor kompak mempunyai luas permukaan yang besar setiap 

volume. Penukar kalor ini sangat cocok untuk penerapan dalam aliran gas 

dimana nilai h rendah. 



  

Gambar 3. Penukar kalor aliran silang 

Menurut Masyithah (2006). Alat penukar kalor berdasarkan fungsinya 

dapat digolongkan pada beberapa nama: 

1. Exchanger : Memanfaatkan perpindahan kalor diantara dua fluida 

proses (steam dan air pendingin tidak termasuk sebagai 

fluida proses, tetapi merupakan utilitas). 

2. Heater : Berfungsi memanaskan fluida proses, dan sebagai bahan 

pemanas a1at ini menggunakan steam. 

3. Cooler : Berfungsi mendinginkan fluida proses, dan sebagai 

bahan pendingin digunakan air. 

4. Condensor : Berfungsi untuk mengembunkan uap atau menyerap 

ka1or laten penguapan. 

5. Boiler  : Berfungsi untuk membangkitkan uap. 

6. Reboiler  : Berfungsi sebagai pensuplai kalor yang diperlukan 

bottom produk pada distilasi. Steam biasanya digunakan 

sebagai media pemanas. 



7. Evaporator  : Berfungsi memekatkan suatu larutan dengan cara 

menguapkan airnya. 

8. Vaporizer : Berfungsi memekatkan cairan selain dari air. 

2.3.2. Koefisien Perpindahan Kalor Menyeluruh  

Perhatikan dinding datar seperti pada Gambar 4, dimana pada satu sisinya 

terdapat fluida panas A, dan pada sisi lainnya fluida B yang lebih dingin. 

Perpindahan kalor dinyatakan oleh: 

)22111 )( BAA TTAhTT
x

kA
TTAhq

 

................ (18) 

Proses perpindahan kalor dapat digambarkan dengan jaringan tahanan seperti pada 

Gambar 5b. Perpindahan kalor menyeluruh dihitung dengan jalan membagi beda 

suhu menyeluruh dengan jumlah tahanan termal : 
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Gambar 4 Perpindahan kalor menyeluruh melalui dinding bidang datar 

Perhatikanlah bahwa nilai 1/hA digunakan di sini untuk menunjukan tahanan 

konveksi. Aliran kalor menyeluruh sebagai hasil gabungan proses konduksi dan 



konveksi bisa dinyatakan dengan koefisien perpindahan kalor menyeluruh U, 

yang dirumuskan dalam hubungan  

menyeluruhTUAq

 
............................................................... (20) 

Nilai A ialah luas bidang aliran kalor. Sesuai dengan persamaan (20), koefisien 

perpindahan kalor menyeluruh adalah : 
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Untuk silinder berlubang yang terkena lingkungan konveksi di permukaan 

bagian dalam dan luarnya, analogi tahanan listriknya ialah seperti pada Gambar 4, 

dimana di sini pun TA dan TB ialah suhu kedua fluida. Perhatikanlah bahwa dalam 

hal ini luas bidang konveksi tidak sama untuk kedua fluida. Luas bidang ini 

tergantung dari diameter dalam tabung dan tebal dinding. Dalam hal ini 

perpindahan kalor menyeluruh dinyatakan dengan persamaan (Sitompul, 1993) : 
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Besarnya Ai dan Ao merupakan luas permukaan dalam dan luar tabung dalam. 

Koefisien perpindahan kalor menyeluruh dapat didasarkan atas bidang dalam atau 

luar tabung. Jadi, 
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2.3.3. Beda Suhu Rata-Rata Log   

Beda suhu rata-rata log adalah beda suhu pada satu ujung penukar kalor 

dikurangi beda suhu pada ujung yang satu lagi dibagi dengan logaritma alamiah 

dari pada perbandingan kedua beda suhu tersebut (lihat Gambar 2). Fluida dapat 

mengalir dalam aliran sejajar maupun aliran lawan arah, dan profil suhu untuk 

kedua kasus ini ditunjukan pada Gambar 5. Untuk penukar kalor aliran sejajar 

perbedaan suhu rata-rata dapat dihitung dengan persamaan : 
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Gambar 5. Profil suhu untuk aliran sejajar dan lawan arah 

2.4. Blower  

Kipas atau blower merupakan alat yang digunakan untuk menyalurkan 

udara, mempunyai prinsip kerja menghisap udara bebas dari luar dan 

dihembuskan kembali. Terdapat dua jenis  kipas yaitu jenis aliran aksial dan aliran 

sentrifugal. 

Jenis kipas  berdasarkan sudunya dapat digolongkan menjadi tiga kelas, yaitu: 

a. Kipas dengan ujung lurus radial (radial tip straight fans) 

Tipe ini memiliki sudu dalam jumlah yang kecil yaitu antara 6 

 

20 buah. 

Biasanya kipas ini lebih besar daripada  yang lain. 



b. Kipas dengan arah sudu bengkok ke depan (forward curved blade fans) 

Tipe ini memiliki rotor dan sudu dalam jumlah banyak, sampai 60 buah. 

Ukuran kipas ini kecil dan putarannya menghadap ke muka. Digunakan 

untuk udara bertekanan rendah dan digunakan untuk kondisi operasi relatif 

konstan. 

c. Kipas dengan arah sudu membengkok kearah belakang (backward curved 

blade fans) 

Tipe ini memiliki 12 sudut yang berbentuk lurus dan dipasang miring ke 

belakang dari arah rotasi roda. Kecepatan kipas tinggi, yaitu sekitar 1.75 

 

2.00 kali kecepatan kipas tipe forward curced blade dan biasa dipakai pada 

sistem yang bertekanan tinggi.                 



III. METODE PENELITIAN  

3.1. Waktu Dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2008 

 

Januari 2009  , 

bertempat di Workshop Mekantronik  dan Lab. Daya dan Mesin Pertanian Jurusan 

Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang. 

3.2. Alat Dan Bahan  

Peralatan yang digunakan adalah : 

1. Gergaji untuk memotong pipa. 

2. Mesin las untuk mengelas bahan.  

3. Blower sebagai media pendorong udara panas. 

4. Alat pemotong untuk memotong lembaran besi 

5. Termometer untuk mengukur suhu udara. 

6. Meteran untuk mengukur dimensi alat. 

7. Win meter untuk mengukur kecepatan udara. 

8. Boiler sebagai penghasil uap panas  

Bahan yang digunakan adalah : 

1. Kran sebagai pengatur keluaran aliran panas. 

2. Pipa besi sebagai rangkaian pendistribusi udara panas. 

3. Besi lembaran sebagai wadah atau cangkang dari pipa   

3.3. Rancangan Alat 

3.3.1 Rancangan Fungsional (Prinsip Kerja Alat) 



 
Prinsip kerja dari rancang bangun penukar kalor ini adalah, pemanfaatan 

uap panas yang dihasilkan oleh bak pemasak sebagai fluida panas untuk 

pertukaran dengan udara sebagai fluida yang akan dipanaskan.  Pipa-pipa 

pemanas yang terdapat dalam cangkang penukar kalor akan dialiri uap panas hasil 

pemanasan air dalam bak pemanas.   Pipa-pipa disusun secara bersebaris dengan 

pola bujur sangkar di dalam cangkang, kemudian uap air ini akan mengalir di 

dalam sehingga menyebabkan dinding pipa akan menjadi panas karena aliran uap 

tersebut.   

Udara sebagai fluida yang akan dipanaskan dialirkan (didorong) melalui 

sela-sela dari rangkaian pipa-pipa dengan bantuan blower. Disini, akan terjadi 

proses pertukaran panas dimana panas dari dinding pipa akan bertukar dengan 

udara. Udara setelah melalui rangkaian pipa-pipa tersebut mengalami kenaikan 

terperatur. Udara panas hasil pertukaran panas dari alat penukar panas akan 

dialirkan menuju ruang pengering untuk digunakan proses yang lain.  

Bagian-bagian dari penukar kalor jenis heater ini adalah : 

 

Sebuah bak/tabung pemasak  yang dilengkapi dengan alat pengatur 

tekanan berfungsi sebagai penghasil uap air. 

 

Pipa penyambung untuk menghubungkan bak/tabung pemasak dengan 

penukar kalor. 

 

Rangkaian pipa- pipa penukar kalor yang berfungsi sebagai jalannya 

proses pertukaran kalor dari uap air ke udara. 



 
Cangkang atau selubung penukar kalor yang berfungsi sebagai tempat dari 

pipa pipa penukar kalor dan sebagai tempat pertukaran kalor oleh uap ke 

udara.  

 

Blower untuk menghembuskan udara yang masuk ke penukar kalor 

3.3.2 Rancangan Struktural 

Bagian-bagian alat penukar kalor ini terdiri dari : 

a) Saluran pemasukan uap air, terbuat dari lembaran besi. Dimana lubang 

pemasukannya berupa pipa berdiamater dalam 0,0209 m, dibuat dengan 

bentuk menyerupai piramid dan panjangnya 0,15 m yang bertujuan 

untuk mendistribusikan uap yang akan masuk ke dalam pipa secara 

merata. Saluran ini dihubungkan ke saluran pengeluaran bak pemasak 

dengan bantuan pipa penyambung. 

b) Pipa penyambung terbuat dari besi dengan besi skedul 40 dengan ukuran 

¾  dim sebagai saluran penghubung bak pemasak dengan penukar kalor. 

c) Rangkaian pipa-pipa besi skedul 40 dengan ukuran ¾ dim (Lampiran 2) 

yang disusun dengan pola bujur sangkar yang jarak antar pipa pipa 0,5 

diameter pipa. Panjang dari pipa 50 cm dan berjumlah 50 buah,  sebagai 

tempat mengalirnya uap panas. 

d) Cangkang sebagai wadah pipa-pipa pemanas berbentuk balok dengan 

dimensi 50 cm x 25 cm x 45 cm. 

e) Saluran pengeluaran uap air dengan lubang  berupa pipa berada di bawah 

cangkang berdiameter 0,0209 m. 

f)  Kran  dengan ukuran ¾ dim untuk membuka dan menutup aliran uap. 



g) Saluran pemasukan udara yang berhubungan dengan blower sebagai 

tempat masuknya udara. 

h) Blower untuk mengalirkan udara ke dalam rangkunan pipa pemanas. 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

Tahapan pelaksanaan penelitian secara garis besar dapat dibedakan menjadi 

2 kegiatan, yaitu: 

1. Perancangan dan pembuatan  Alat Penukar Kalor, serta 

2. Pengujian alat 

3.4.1 Perancangan dan Pembuatan Alat   

Untuk perencanaan awal dilakukan perhitungan teknis guna mendapatkan 

nilai luasan dari penukar kalor (lihat Lampiran 1). Pembuatan alat penukar kalor  

akan dilakukan di Workshop Mekantronik Jurusan Teknik Pertanian Universitas 

Brawijaya dengan mempergunakan alat-alat dan bahan yang diperlukan. Alat 

yang digunakan antara lain adalah : gergaji, drum sebagai ketel uap, pipa besi 

ukuran ¾ dim, kran penghubung ukuran ¾ dim, las listrik, dan blower.   

3.4.2 Pengujian Alat  

Pengujian Alat bertujuan untuk mengetahui kinerja alat penukar panas 

yang telah dibuat. Pengujian dilakukan dengan cara mengoperasikan alat penukar 

panas dan diukur parameter-parameter kinerja alat pengering, diantaranya suhu, 

tekanan, dan kecepatan aliran udara. Langkah-langkah dalam pengujian antara 

lain : 



a. Memanaskan air dalam boiler sampai tekanan yang diinginkan. 

b. Mengukur tekanan dalam boiler dengan melihat pada barometer. 

c. Mengukur suhu keluaran uap air dari boiler. 

d. Kran pengeluaran dibuka, uap air akan mengalir ke dalam pipa-pipa 

penukar panas. 

e. Mengukur suhu udara sebelum dan sesudah memasuki penukar panas 

serta suhu pada tiap-tiap dinding. 

f.    Mengukur kecepatan udara panas yang dihasilkan. 

g. Mengukur suhu uap air yang keluar dari alat penukar kalor. 

h. Setiap 20 menit dilakukan pengukuran ulang dengan parameter yang ada 

di atas selama 3 jam. 

i.    Melakukan pengulangan sebanyak 3 kali dengan langkah langkah seperti 

di atas.  

1. Pengambilan data dan perhitungan 

Data diambil dari hasil pengujian alat penukar kalor, kemudian dilakukan 

perhitungan berdasarkan rumus-rumus yang ada. Data yang di ambil tersebut 

diantaranya adalah : 

a. Penyebaran suhu (°C) di tiap-tiap titik yang telah  ditentukan 

seperti terlihat pada Gambar 7. 

b. Tekanan pada tabung ketel (N/m2) diukur dengan menggunakan 

barometer.   

c. Kecepatan udara (m/s) diukur dengan menggunakan windmeter.   

Perhitungan yang dilakukan tersebut diantaranya untuk memperoleh : 



a. Laju aliran udara panas Penukar Kalor (Persamaan 8) 

b. Laju perpindahan panas pada Penukar Kalor (Persamaan 21) 

c. Koefisien perpindahan panas menyeluruh (Persamaan 22 ) 

d. Energi pada penukar kalor, uap air, dan udara panas.  

e. Efisiensi Penukar Kalor. 
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Secara keseluruhan diagram alir penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 6. 

3.5 Asumsi-Asumsi 

Asumsi-asumsi  yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Laju massa aliran fluida dianggap konstan. 

2. Gesekan di dalam pipa diabaikan. 

3. Kehilangan panas diluar proses dianggap nol.            



  

Gambar 6. Diagram Alir Penelitian 

Perencanaan Alat 

Pembuatan Alat 

Melakukan 
Pengujian Alat 

Pengamatan: 
1. Tekanan pada tabung ketel (P) 
2. Suhu uap air masuk (Tu1) 
3. Suhu uap air keluar (Tu2) 
4. Suhu udara masuk (Ti1) 
5. Suhu udara keluar (Ti2) 
6. Kecepatan udara (v) 
7. Suhu pipa penukar kalor (To) 

Pengolahan Data:  

1. Laju aliran udara panas Penukar Kalor 
2. Laju perpindahan panas menyeluruh 
3. Energi pada penukar kalor 
4. Efisiensi Penukar Kalor 

Analisis Data Hasil Perhitungan 

Kesimpulan 
dan Saran 

Mulai

 

Selesai

 



                            



 

Gambar 8. Perhitungan Energi yang Dihasilkan (Udara)                   

 

Kecepatan udara pada blower (u). 

 

Luas penampang penukar kalor (A). 

 

Massa jenis  udara ( ). 

 

Suhu lingkungan (Ti1) 

 

Suhu udara yang dihasilkan(Ti2) 

 

Cp udara, waktu pengamatan (t) 

m= u.A 

qi=m.cp. (Ti2 - Ti1) 

Qi=qi x  t 

Mulai

 

Selesai

 



    

Gambar 9. Perhitungan Energi Penukar Kalor Menyeluruh     

 

Kecepatan udara pada blower (u). 

 

Luas penampang penukar kalor (A). 

 

Diameter pipa (d) 

 

Suhu lingkungan (Ti1) 

 

Suhu udara yang dihasilkan(Ti2) 

 

suhu uap air masuk (Tu1) 

 

suhu uap air keluar (Tu2) 

 

, g, k, hfg, µ (uap air) 

 

, g, k, hfg, µ (udara)
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Gambar 10. Perhitungan Energi yang Diterima (Uap Air)                      

 
Suhu uap masuk (Tu1). 

 
Suhu uap keluar (Tu2). 

 
Suhu dinding pipa pemanas (Tw) 

 

Luas penampang penukar kalor (A). 

 

Massa jenis  uap ( ). 

 

Cp, hf  uap,  waktu pengamatan (t) 

 

qu=m.cp. (Tu2 

 

Tu1) 

Qu=qu x  t 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN  

4.1 Hasil Rancangan Alat 

Penukar panas (heat exchanger) adalah suatu alat yang menghasilkan 

perpindahan panas dari suatu fluida ke fluida lain. Penelitian ini menggunakan 

alat penukar panas (heat exchanger), alat yang dirancang adalah alat penukar 

panas jenis aliran lintang yang berfungsi sebagai pemanas (heater) dalam proses 

pengeringan. Susunan panas pada penukar kalor aliran lintang yang digunakan 

adalah salah satu fluidanya tak bercampur sedangkan fluida yang lainnya 

bercampur sempurna waktu mengalir melalui penukar panas. Suhu aliran yang 

bercampur akan seragam pada setiap penampang. Steam, dalam hal ini digunakan 

sebagai bahan pemanas, yang berasal dari bak pemasak. 

Perancangan alat terdiri atas dua kegiatan yaitu penentuan dimensi alat (lihat 

Lampiran 1) dan pembuatan alat. Pada pembuatan alat, terdapat 3 komponen 

utama yaitu pipa-pipa pemanas, cangkang/wadah, blower, serta komponen 

pendukung berupa ketel uap sederhana sebagai sumber uap air (fluida pemanas) 

dan ruang pengering. 

4.1.1 Pipa-Pipa Pemanas 

Rangkaian pipa-pipa  pemanas ini merupakan rangkaian terpenting dalam 

pembuatan alat penukar kalor, dalam pipa-pipa inilah terjadi pertukaran panas 

antara fluida pemanas, dalam hal ini berupa uap air dari boiler dengan fluida yang 

dipanaskan berupa udara kering yang dihembuskan ke sela-sela rangkaian pipa 

dengan bantuan blower. Beberapa hal yang harus diperhatikan di dalamnya 



diantaranya berkaitan dengan banyaknya rangkaian pipa dan jarak baris dan 

kolom antar pipa pemanas. 

Penentuan banyaknya jumlah pipa pipa pemanas yang digunakan terdapat 

pada lampiran 1. Hasilnya, pipa yang dibuat berjumlah 50 buah, dengan panjang 

masing-masing pipa 0,50 m. Bahan dari pipa pemanas adalah pipa besi ¾ dim 

skedul 40 dengan diameter dalam 0,0209 m dan diameter luar 0,02667 m. Pipa-

pipa ini disusun secara baris dan kolom dengan tiap baris berjumlah 10 pipa dan 

kolom berjumlah 5 buah, jarak antar baris dan kolom adalah 1,5 diameter pipa. 

Ukuran pipa ¾ dim diharapkan akan mendapatkan koefisien perpindahan 

kalor (h) yang besar sehingga perpindahan kalor menjadi optimal, dari sifat bahan, 

pemilihan besi karena sifatnya yang kuat, murah dan mempunyai  konduktivitas 

termal (k) yang cukup baik yaitu 73 W/m°C. Untuk membentuk pipa menjadi 

baris dan kolom di ujung ujung pipa diberi penyangga berupa besi lembaran 

dengan ketabalan 0,003 m,  pemilihan besi lembaran dengan ketebalan 0,003 m 

dimaksudkan agar konstuksi dari pipa-pipa pemanas tidak berubah dan tetap 

kokoh. Penyusunan baris dan kolom untuk 50 buah pipa didapatkan dimensi : 

panjang 0,50 m, lebar 0,23 m, dan tinggi 0,42 m. Untuk lebih jelasnya susunan 

pipa-pipa pemanas dapat dilihat pada Gambar 11. 

Hasil pengamatan saat pengujian alat, terdapat sedikit kebocoran pada pipa-

pipa pemanas, hal ini tidak terlalu mempengaruhi jalannya proses pertukaran. 

Kebocoran terjadi di bagian ujung pipa pengeluaran uap sehingga tidak 

mempengaruhi proses pertukaran panas antara uap air dengan udara.    



      

                              Gambar 11. Pipa-Pipa Pemanas 

4.1.2 Cangkang (Wadah) Penukar Kalor 

Cangkang merupakan suatu wadah dari pipa pipa penukar kalor, dimensi 

dari cangkang ini di desain dengan menyesuaikan dimensi yang dihasilkan oleh 

pipa-pipa pemanas, dalam cangkang ini terdapat saluran uap air, baik saluran 

pemasukan maupun saluran pengeluaran serta saluran untuk blower (udara 

kering). Untuk saluran pemasukan uap air yang berasal dari bak pemasak (ketel) 

di buat dengan bentuk piramid, dengan lubang pemasukan sebesar ¾ dim, 

pembuatan saluran berbentuk piramid ini bertujuan agar penyaluran uap air ke 

dalam pipa pipa pemanas terjadi secara merata. Untuk saluran udara kering yang 

berasal dari blower juga dibuat dengan bentuk piramid dengan tujuan yang sama 

dengan saluran uap air. 

Bahan yang digunakan untuk cangkang berupa lebaran besi dengan 

ketebalan 0,0015 m. Lembaran ini dipotong dan dibentuk sesuai keinginan dengan 

bantuan las listrik sebagai penyambung potongan tersebut. Dimensi dari cangkang 

adalah: panjang 0,75 m, tinggi 0,45 m, dan lebar 0,40 m. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Gambar 12. 



       

Gambar 12. Rangkaian Cangkang Penukar Kalor  

Proses pengelasan pada pembuatan cangkang haruslah sempurna, tidak 

boleh terjadi kebocoran pada saluran pemasukan maupun pengeluaran uap, 

dengan adanya kebocoran pada saluran ini akan berimbas pada  penurunan panas 

yang akan diterima oleh pipa pemanas sehingga panas yang dihasilkan tidak 

optimal. Hal ini juga berlaku pada proses pengelasan pada pipa pipa pemanas. 

4.1.3 Blower 

Blower yang digunakan adalah tipe aksial berdiameter kipas 0,38 m, 

blower akan menghembuskan udara melalui saluran dengan luas lubang saluran 

0,50 X 0,45 m menuju ke rangkaian pipa pemanas. Kecepatan udara yang 

dihasilkan blower sebesar 1,2 m/s, sehingga menghasilkan debit udara sebesar 

0,27 m3/s. Spesifikasi blower : m4E068 

 

EC, 230V, 60 Hz, 0,95A, 215 W, 1400 

m.m-1 , produksi Jerman. 

4.1.4 Ketel Pemasakan  

Ketel uap merupakan rangkaian dari beberapa peralatan untuk memproduksi 

energi panas dengan uap sebagai medianya, dengan jalan pemanasan yang berasal 



dari pembakaran bahan bakar. Uap dari ketel uap nantinya akan digunakan untuk 

proses pengeringan dengan metode pipa uap. (Syamsir,1986).  

Ketel pemasakan ini terbuat dari plat besi setebal 3 milimeter, dengan  

tinggi 75 cm dan diameter 50 cm, uap panas yang dihasilkan akan disalurkan ke 

alat penukar kalor sebagai fluida pemanas melalui Rangkaian pipa penghubung. 

Gambar Ketel pemasakan seperti ditunjukkan pada Gambar 13.      

     

Gambar 13. Tabung Pembangkit Uap 

4.1.5 Ruang Pengering  

Ruang pengering terbuat dari batu bata dengan dimensi luasan 1 m2 dan 

tinggi 2 m. Ruang pengering ini sebagai tempat keluaran udara panas yang 

dihasilkan oleh alat penukar kalor yang nantinya digunakan untuk proses 

pengeringan. Alur udara panas dari alat penukar kalor dari arah bawah rak-rak 

pengering menuju saluran keluaran ruang pengering yang berasa di atas. Gambar 

ruang pengering seperti ditunjukkan pada Gambar 14.     



       

Gambar 14.  Ruang Pengering 

4.2 Pengujian 

4.2.1 Suhu  

4.2.1.1 Suhu pada penukar kalor 

Terdapat 3 titik pengamatan suhu pada rangkaian pipa penukar kalor (atas, 

tengah, bawah), pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui pemerataan 

penyebaran dari uap air ke pipa-pipa pemanas, data lengkap dapat dilihat pada 

lampiran 2. Tabel 5 merupakan nilai rata-rata suhu pada rangkaian penukar kalor.  

Tabel 5. Suhu Rata-Rata Pada Rangkunan Pipa Penukar Kalor 
Waktu 
(menit) 

Suhu 
Lingkungan 

Rata-Rata Suhu Penukar Kalor 
Ti 1 (ºC) Ti2  (ºC) Ti3 (ºC) 

0 28,67 57,33 75,67 49,00 
20 29,00 55,67 72,67 48,00 
40 29,50 55,33 72,33 47,33 
60 29,83 53,33 72,00 46,67 
80 30,50 53,67 69,33 46,67 

100 30,67 53,00 70,33 47,33 
120 31,00 53,33 70,00 46,00 
140 31,00 50,67 69,67 45,00 
160 30,33 50,33 70,67 44,00 
180 30,00 49,67 70,33 44,00 

Rata Rata 30,05 53,23 71,30 46,40 

 



Dapat dilihat dari Tabel 5,  pada setiap pengamatan nilai terbesar terdapat 

pada bagian tengah dari rangkaian pipa pemanas dan nilai terkecil terdapat pada 

bagian bawah. Hal ini mengidentifikasikan bahwa penyebaran uap air yang 

berasal dari ketel uap tidak merata secara keseluruhan, uap air lebih banyak 

mengalir ke bagian tengah dari rangkaian pipa pemanas. Hal ini disebabkan 

karena terlalu banyaknya pipa yang harus dialiri oleh uap air dari saluran 

pemasukan, dan letak dari saluran uap air berada di tengah tengah dari lubang 

pipa pipa pemanas, jadi uap air langsung mengalir melalui pipa pipa pemanas di 

bagian tengah daripada bagian yang lainnya.  

Faktor lain yag dapat mempengaruhi adalah laju udara dari blower, sesuai 

dengan sifat dari blower tipe aksial udara banyak yang mengalir  menyebar,  

sehingga kecepatan  udara di bagian bawah dan atas rangkunan pipa pemanas 

lebih tinggi dari bagian tengah. Gambar 15 menunjukan grafik nilai suhu pada 

penukar kalor terhadap waktu pengamatan. 
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        Gambar  15. Nilai Suhu Pada Penukar Kalor Terhadap Waktu Pengamatan 



Berdasarkan Gambar 15, dapat dilihat bahwa suhu pada menit ke 0 pada 

tiap titik pengamatan merupakan suhu tertinggi dan pada menit berikutnya nilai 

suhu konstan pada kisaran 75 oC 

 
69 oC, 57 oC - 49 oC, 49 oC - 44 oC. Pencapaian 

nilai tertinggi pada menit ke 0 dikarenakan suhu dari uap air pada awal 

pengeluaran mencapai 120 oC dan berangsur menurun sampai 100oC pada menit 

ke 20 hingga 180.   

4.2.1.1 Suhu Udara Panas Yang Dihasilkan  

Suhu udara panas yang dihasilkan oleh alat penukar kalor ini merupakan 

suhu yang akan digunakan untuk proses pengeringan di ruang pengering.  Dari  3 

titik pengamatan di dapatkan nilai rata-rata yaitu 51,17 oC pada titik To1, 44,9 oC 

pada titik To2 dan 42,8 oC pada titik To3. Nilai ini sesuai dengan perancangan awal 

dalam penentuan jumlah baris dan kolom pipa pemanas pada penukar kalor (lihat 

Lampiran 1), dimana dengan jumlah  baris dan kolom tersebut mampu merubah 

suhu udara yang masuk melalui pipa pipa pemanas. Untuk data selengkapnya 

dapat dilihat pada Tabel 6.  

Tabel 6. Suhu Rata-Rata Udara Panas Ruang Pengering 

Waktu 
(menit) 

Suhu 
Lingkungan

 

Suhu Rata-Rata Ruang Pengering 

To1 (ºC) To2 (ºC) To3 (ºC) 
0 28,67 53 46,33 45 
20 29 50,33 45 44 
40 29,50 52,33 45,67 43,67 
60 29,83 49,33 43,67 42,67 
80 30,50 51,33 45 44,67 
100 30,67 51 45,33 42,33 
120 31 52,33 45 42,33 
140 31 51,33 44,33 41,33 
160 30,33 50,67 45 41,67 
180 30 50 43,67 40,33 
Rata Rata 30,05 51,17 44,90 42,80 



 
Besarnya suhu udara panas dihasilkan dari pertukaran suhu uap panas 

dengan suhu udara luar (suhu lingkungan) di dalam penukar kalor, dengan kata 

lain besarnya suhu udara panas pengeringan dipengaruhi oleh suhu lingkungan 

serta suhu uap air yang dihasilkan dari mesin penghasil uap. Berdasarkan Tabel 6, 

dapat dilihat bahwa pada titik pengamatan To1 nilai suhu yang dihasilkan lebih 

tinggi dari titik yang lain, titik To1 merupakan titik terdekat dengan alat penukar 

kalor, sedangkan pada titik To3 merupakan titik terjauh dengan penukar kalor.  

Faktor lain yang mempengaruhi besarnya udara panas yang dihasilkan 

adalah suhu pada dinding pipa-pipa pemanas, dimana pada tiap dinding pada 

rangkaian pipa pemanas suhu yang dihasilkan dari proses pemanasan uap air tidak 

seragam. Gambar 16 menunjukan grafik nilai suhu udara panas pada ruang 

pengering terhadap waktu pengamatan. 
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  Gambar 16. Nilai Suhu Udara Panas Terhadap Waktu Pengamatan. 

Berdasarkan Gambar 16, dapat dilihat bahwa nilai suhu udara panas yang 

dihasilkan naik turun dengan kisaran 53 oC - 49 oC pada titik To1,  43 oC 

 

46 oC 

titik To2, 40 oC 

 

45 oC titik To3. Faktor yang mempengaruhi kenaikan dan 



penurunan nilai tersebut adalah nilai suhu pada dinding penukar kalor dan suhu 

lingkungan, semakin kecil suhu lingkungan yang terjadi maka suhu udara panas 

yang dihasilkan juga kecil, dan sebaliknya. Laju udara dari blower menuju ruang 

pengering juga dapat mempengaruhi.    

4.2.2 Energi Penukar Kalor Menyeluruh 

Energi penukar kalor menyeluruh adalah perkalian dari laju perpindahan 

kalor menyeluruh dari alat penukar kalor dengan  lamanya waktu pengamatan. 

berdasarkan perhitungan yang telah disajikan dalam Lampiran 6, didapatkan nilai 

rata-rata energi penukar kalor menyeluruh sebesar 63.334,67 kJ. terdapat 

perbedaan dari besarnya energi penukar kalor menyeluruh pada tiap ulangan, 

selisih perbedaan energi terbesar yaitu 1.005,53 kJ atau  1,5 % dari energi 

terbesar. Selisih ini masih dapat ditolerir dalam penelitian.  

Perbedaan nilai energi di tiap ulangan dikarenakan adanya perbedaan  nilai  

beda suhu rata-rata menyeluruh. Beda suhu rata-rata menyeluruh adalah selisih 

antara rerata suhu udara dengan rerata suhu uap saat pengujian. Nilai beda suhu 

rata rata untuk ulangan 2 dan 3 sebesar 57,42 oC dan 58,2 oC, sedangkan pada 

ulangan 1 sebesar 57,39 oC . Dengan kata lain, suhu rata-rata pada ulangan 2 dan 

3 lebih besar dibandingkan dengan ulangan 1. kenaikan beda suhu rata rata akan 

diikuti dengan kenaikan jumlah energi yang diterimanya, dan sebaliknya .  

Energi yang diterima oleh alat juga dipengaruhi oleh luasan penukar kalor, 

koefisien perpindahan panas menyeluruh, dan lamanya proses pengujian. 

Besarnya nilai koefisien perpindahan panas menyeluruh (U) dipengaruhi oleh 



besarnya koefisien konduksi dan konveksi, dalam kasus ini nilai koefisien 

konveksi di luar pipa pemanas (ho)  yang lebih berpengaruh  besar.   

Untuk memperoleh nilai ho begantung dari besarnya Bilangan Reynold  

dan Bilangan Nusselt, dimana proses perhitungngannya ditentukan oleh suhu 

limbak atau suhu film (Tf ) yang terjadi, suhu film ini akan menentukan besarnya 

nilai nilai dari , , k, hfg dan Pr. Jadi besarnya nilai U bergantung pada besarnya 

nilai Tf. Dari hasil perhitungan pada lampiran 4 didapatkan nilai U pada ulangan 

1, 2, 3 sebesar 44,74, 44,795, dan 44,85, dimana penurunan nilai suhu film akan 

diikuti kenaikan nilai koefisien perpindahan kalor menyeluruh. Nilai koefisien 

perpindahan panas menyeluruh (U) pada ulangan 3 lebih besar dari ulangan 1, 

sebaliknya nilai dari suhu film yang dihasilkan  pada ulangan 3 lebih kecil dari 

ulangan 1.  

Berdasarkan Tabel sifat sifat udara pada tekanan atmosfer pada lampiran 6 

dapat dilihat bahwa peningkatan suhu suatu fluida akan diikuti oleh peningkatan  

nilai  Viskositas ( ) fluida tersebut, sedangkan dalam perumusan 15 dapat dilihat 

bahwa hubungan antar besarnya bilangan reynold dengan 

 

berbanding terbalik, 

sedangkan bilangan Reynold berbanding lurus dengan nilai koefisien perpindahan 

panas menyeluruh(U). Dengan kata lain besarnya nilai suhu film berbanding 

terbalik dengan  Nilai koefisien perpindahan panas menyeluruh (U). 

4.2.3 Energi Yang Diterima Penukar Kalor 

Energi yang diterima oleh penukar kalor adalah energi yang berasal dari 

energi panas uap air dari mesin pembangkit uap. Berdasarkan perhitungan yang 

tersaji pada lampiran 7 dapat kita lihat bahwa nilai rata-rata energi yaitu sebesar 



111.537,94 kJ,  dapat dijelaskan bahwa energi uap panas yang diterima pada 

ulangan ke 3 adalah yang tertinggi, faktor yang mempengaruhi besarnya energi ini 

sama dengan faktor yang mempengaruhi pada perolehan energi penukar kalor 

menyeluruh, yaitu beda suhu rata rata.  

Pada pengujian alat besarnya suhu uap rata-rata yang masuk di tiap 

ulangan pengamatan sama, yaitu 102 oC, yang membedahkan adalah suhu uap 

yang keluar dari rangkaian penukar kalor. Besarnya nilai suhu  lingkungan pada 

proses penukaran kalor mempengaruhi besarnya nilai suhu keluaran uap pada tiap 

pengamatan. Beda suhu rata-rata pada ulangan 1, 2, dan 3 yaitu 11,3 oC, 12,1 oC, 

dan 12,9 oC. Kenaikan beda suhu rata-rata akan diikuti dengan kenaikan jumlah 

energi yang diterimanya, dan sebaliknya. Dimana pada ulangan 1 beda suhu rata-

rata uap sebesar 11,3 oC  menghasilkan energi sebesar 100.295,89 kJ, sedangkan 

pada ulangan 3 dengan beda suhu rata-rata uap sebesar 12,9 oC energinya 

meningkat menjadi 120.894,09 kJ. 

4.2.4 Energi Udara Panas yang Dihasilkan 

Energi udara panas adalah energi yang digunakan untuk proses 

pengeringan pada ruang pengering, merupakan perkalian dari laju perpindahan 

panas dengan waktu pengeringan. Berdasarkan perhitungan pada Lampiran 5, dari 

ketiga ulangan didapatkan nilai rata-rata laju perpindahan panas yang dihasilkan 

oleh alat penukar kalor sebesar 5098,24 J/s. Nilai rata-rata energi udara panas 

yang dihasilkan selama pengujian (3 jam) sebesar 55.140,17 kJ. Dapat dijelaskan 

bahwa energi yang dihasilkan pada ulangan 1 lebih besar dari energi yang 

dihasilkan pada ulangan ke 2 dan 3, hal ini disebabkan oleh suhu lingkungan pada 



waktu pengamatan yang berbeda, dengan adanya perbedaan suhu maka akan 

mempengaruhi besarnya suhu yang dihasilkan oleh penukar kalor.   

Selisih dari suhu lingkungan dengan suhu udara yang dihasilkan 

mempengaruhi besarnya energi yang dihasilkan. Besarnya energi yang dihasilkan 

alat bergantung dari beda suhu yang dihasilkan. Beda suhu rata-rata udara pada 

ulangan 1, 2, dan 3 sebesar 17,02 oC, 16,45 oC, dan 16,1 oC.  

Menurut Djojodiharjo (1987), berdasarkan hukum kesetimbangan 

energi yang didasar atas hukum kekekalan energi, yang menyatakan bahwa 

energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan melalui reaksi kimia biasa 

sehingga jumlah energi yang diberikan sama dengan jumlah energi yang 

dikeluarkan oleh sistem. Besarnya energi yang diterima dan yang dihasilkan 

penukar kalor haruslah sama dengan energi penukar kalor menyeluruh. Dapat 

dijelaskan bahwa terjadi penurunan nilai energi kalor dari energi yang 

diterima oleh penukar kalor sampai kepada energi yang dihasilkan oleh 

penukar kalor. Hal ini menerangkan bahwa terjadi proses kehilangan energi 

panas  mulai dari uap air  ke penukar kalor sampai ke udara panas untuk 

pengeringan.  

Kehilangan panas paling besar terjadi pada transfer energi dari uap air 

ke penukar kalor, sedangkan kehilangan panas dari penukar kalor ke udara 

relatif kecil. Kehilangan panas dapat terjadi oleh beberapa faktor, diantaranya 

kebocoran pada saluran (pemasukan dan pengeluaran), baik saluran fluida 

panas ataupun fluida yang dipanaskan, faktor pengotor maupun faktor gesekan 



pada dinding pipa. Pada saat pengujian alat terjadi beberapa kebocoran kecil 

pada saluran pemasukan udara panas ke ruang pengering.    

4.2.5 Efisiensi  

Efisiensi didefinisikan sebagai angka perbandingan antara konsumsi panas 

dengan suplai panas, atau perbandingan antara penghasilan (output) terhadap 

pemasukan (input), nilai ini dinyatakan dalam persen (Muin, 1986). Konsumsi 

panas diartikan sebagai banyaknya panas (kalor) yang dibutuhkan untuk 

memanaskan udara yang melintasi rangkaian pipa-pipa penukar kalor. Sedangkan 

suplai panas diartikan sebagai panas yang disediakan oleh uap air yang melintas di 

dalam pipa pipa penukar kalor. Perhitungan terhadap efisiensi alat telah disajikan 

pada Lampiran 6, hasilnya didapatkan nilai efisiensi alat pada ulangan  1, 2, dan 3 

sebesar 56,50 %, 48,38%, dan 44,58% dan didapatkan nilai rata-rata efisiensi 

sebesar 49,82%.  

Nilai efisiensi tertinggi pada ulangan 1 sebesar 56,50 % dan terendah pada 

ulangan 3 sebesar 44,58 %. Dapat dijelaskan bahwa penyebab rendahnya efisiensi 

alat pada ulangan ketiga saat pengujian disebabkan karena besar suhu udara 

masukan ke penukar kalor lebih rendah. Sedangkan pada ulangan pertama suhu 

udara masukan lebih tinggi. Besarnya suhu udara ini akan mempengaruhi suhu 

keluaran udara ke ruang pengering dan juga suhu keluaran uap air.  

Beda suhu dari kedua fluida ini yang akan mempengaruhi besarnya nilai 

kalor yang dihasilkan ataupun kalor yang diterima oleh penukar kalor. Selain itu, 

tingkat kehilangan panas pada saat uap panas melalui pipa penghubung juga turut 

mengurangi besarnya efisiensi. 



V. KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat ditarik beberapa 

kesimpulan dalam skripsi ini : 

1. Penukar kalor yang dibuat memiliki dimensi panjang 0,75 m, tinggi 0,45 m, 

dan lebar 0,40 m, dengan pipa-pipa pemanas berdiamater 0,02667 didalamnya 

berjumlah 50 disusun secara baris dan kolom, tiap baris berjumlah 10 pipa dan 

kolom berjumlah 5 buah, jarak antar baris dan kolom adalah 1,5 diameter pipa. 

2. Suhu udara rata-rata yang dihasilkan selama pengujian pada ulangan1 sebesar 

47,47 oC, ulangan 2 sebesar 46,76 oC, dan ulangan 3 sebesar 45,3 oC. Faktor 

yang mempengaruhinya adalah suhu lingkungan serta suhu uap air yang 

dihasilkan oleh mesin penghasil uap. 

3. Besar kecilnya energi penukar kalor menyeluruh dipengaruhi oleh beda suhu, 

luasan penukar kalor, koefisien perpindahan panas menyeluruh, dan lamanya 

proses pengujian. Rata-rata energi penukar kalor menyeluruh yang dihasilkan 

oleh penukar kalor sebesar 63.334,67 kJ. 

4. Besarnya energi yang diterima dipengaruhi oleh laju aliran uap air selama 

proses, kalor jenis dari  uap, dan beda suhu uap yang terjadi selama proses 

pertukaran kalor. Rata-rata energi yang diterima penukar kalor adalah  sebesar 

111.537,94 kJ. 



5. Energi rata-rata yang dihasilkan penukar kalor adalah 55.140,17 kJ. Energi 

yang dihasilkan dipengaruhi oleh laju aliran udara selama proses, kalor jenis 

dari  udara, dan beda suhu uap yang terjadi selama proses pertukaran kalor. 

6. Efisiensi dari alat penukar kalor sebesar 49,82%. Efisiensi dipengaruhi oleh 

jumlah suplai panas yang diterima dan konsumsi panas yang dihasilkan. 

Selain itu, tingkat kehilangan panas pada pipa juga turut mengurangi besarnya 

efisiensi. 

5.2 Saran 

Saran yang bisa dikemukakan adalah perlunya dilakukan penelitian lanjutan 

untuk pengembalian uap air keluaran dari penukar kalor ke dalam tabung ketel, 

serta memperhatikan saluran saluran yang dilewati oleh fluida dari kebocoran. 

Selain itu, untuk efektifitas alat lebih baik, proses pengeringan dan pemasakan 

dilakukan dalam satu proses dengan ruang pengering dan pemasak yang berbeda.              
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Lampiran 1. Perhitungan Luasan  Penukar Kalor   

Sebuah penukar kalor aliran lintang digunakan untuk memanaskan udara 

untuk pengeringan. Dimana panas yang diinginkan untuk pengeringan 50 ºC dari 

suhu udara atmosfer 27 ºC. Udara melintas pada pipa-pipa yang didalamnya 

mengalir fluida panas berupa uap air yang sedang mengembun pada suhu 100 ºC. 

Pipa yang digunakan berupa pipa besi dengan ukuran ¾ dim, luas penampang 

yang direncanakan 42 cm x 50 cm dimana berisi pipa-pipa yang disusun secara 

horisontal (10 buah) dengan jarak antara diameter pipa satu dengan yang lainnya 

adalah 1,5 kali diameter pipa . Kecepatan udara pada saat memasuki rangkunan 

pipa sebesar 1,25 m/s. Berapa jumlah baris-lintang pipa yang dibutuhkan untuk 

mendapatkan suhu pengeringan yang diinginkan. 

Pertama kita menghitung konduktansi sebelah dalam pipa dengan persamaan 18: 

Suhu film  yang didapat : 

 

Cº 5,63
2

27100
, 

Berdasarkan Tabel 8 dan 10, maka didapatkan:   

f  = 981,4 kg/m3,   k=0,657,  =4,45  10-4 , fgh =2255 kJ/kg 

Dentisitas uap sangat kecil bila dibandingkan dengan zat cair, dan karena itu kita 

dapat membuat subtitusi : 2
vff  f

 

Konduktansi sebelah dalam pipa : 

1/4

4

632

i

1/4

wg

fg
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v

27100.0,0209.4,45x10

2,225x100,657 . 9,8 .981,4
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0,555ih   

C W/m5434,2h
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Kemudian menghitung laju aliran udara  dengan persamaan 8, untuk suhu udara 

27ºC, ud = 1,1774 kg/m3 (Tabel 9) :   

skgm

msmmkgm

Aum udud

/309,0

21,0./25,1./1774,1 23

 



Setelah itu dihitung kecepatan massa pada luas penampang minimum didalam 

cangkang : 

Amin  = (0,5x0,42) 

 
(10 x 0,02667 x 0,5)    

= 0,21 

 

0,13335    

= 0,07665 m2 

Dan kecepatan massa udara maksimum adalah :   

Gmax = m/Amin   

Gmax = 0,309 / 0,07665 = 4,03 kg/s m2 

Karena tahanan termal di sebelah udara akan jauh lebih besar dari pada tahanan 

gabungan dinding pipa serta uap,kita akan terlebih dahulu mengasumsikan bahwa 

suhu permukaan luar pipa sama dengan suhu uap. Maka suhu film rata-rata udara   

C70100
2

5027

2

1  

Maka, bilangan reynoldnya dapat kita peroleh (Persamaan 10)  :   

Remax = 
5

2
max

10.043,2

02667,0./02,4 mmskgDG

f

o

   

Remax =  5261 

Dengan asumsi bahwa diperlukan lebih dari 10 baris pipa. Konduktifitas 

permukaan luar pipa dihuting dengan Persamaan 14:  

Sp/d = 1.5 ;  Sn /d = 1,5 ; sehingga dilihat pada daftar Tabel 4 :   

C = 0,278 , n = 0,62 

82,498836,0.797,202.278,0

690,05261278,0 3/162,0

f

f

k

hd

k

hd 

CmWh

d
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02667,0

03659,0.82,4982,49

2 



Terdapat 3 tahanan termal dalam seri antara uap dan udara. Tahanan pada sebelah 

dalam pipa (Ri), tahanan pada didnding pipa (R2), dan tahanan pada sebelah luar 

pipa (R3). Tahanan pada sebelah dalam pipa : 

WC
Ldih

R
i

/005607,0
5,0.0209,0.14,3.25,5434

1

..

1

.
1

 

Tahanan pada dinding pipa (k = 73 W/m. ºC) adalah kurang lebih 

WC
kL

rr
R io /001054,0

5,0.73.14,3,2

0209,0/02667,0ln

2

/ln
2

 

Tahanan pada sebelah luar pipa : 

WC
Ldoh

R
o

/349,0
5,0.02667,0.14,3.334,68

1

..

1

.
1

 

Maka tahanan totalnya adalah : 

R1 + R2 + R3 = 0,349 + 0,001054 + 0,00584 = 0,3561  ºC/W 

Karena jumlah tahanan pada sebelah uap dan tahanan dinding pipa merupakan 

kurang lebih 2 persen dari tahanan total, maka lebih kurang 2 persen dari jatuh 

suhu total terjadi antara uap dengan permukaan luar dinding pipa. Sehingga 

didapat suhu film yang telah dikoreksi sebesar  

Tf  = 69 ºC. 

Koreksi ini tidakakan menyebabkan perubahan harga sifat-sifat fisik yang 

berarti,sehingga penyesuaian untuk harga hc yang telah dihitung di atas tidak 

diperlukan.  

Beda suhu rata-rata antar uap dan udara sekarang dapat dihitung dengan 

mempergunakan harga rata-rata aritmatik kita mendapat    

Tuap - Tudara = 100 

 

((27 + 50)/2) = 61,5 ºC 

Dengan menggunakan rumus meraca kesetimbangan energi  dapat kita peroleh    

udaramasukkeluarp
total

ratarata TTcm
R

TN
..

.10 

Menyelesaikan untuk N, jumlah baris lintang kita mendapatkan    

N = 
5,61.10

2750.3561,0.7,1005.309,0

 

= 4,14 



Karena jumlah baris pipa kurang dari 10 maka perlu pengadaan koreksi untuk hc, 

dengan adanya koreksi tersebut kita mendapatkan bahwa 5 baris-lintang sudah 

mencukupi untuk memanaskan udara sesuai spesifikasi. 

Jadi kita dapatkan dimensi untuk memuat 10 baris, 5 baris-lintang, dengan 

cangkang  berbentuk balok :  

Panjang  =  0,5 m  

Tinggi   = 0,42 m  

Lebar   = lebar min = 5 x (0,02667 + 0,0127 ) = 0,22 m    

= 0,22 m                  



Lampiran 2. Pengamatan ulangan 1 
Kecepatan blower (v) = 1,2 m/s 

Waktu 
(menit) 

Suhu 
Lingkungan

 
Suhu Penukar 

Kalor Suhu Uap 
Suhu Ruang 
Pengering 

Ti 1 
(ºC)

 

Ti2  
(ºC)

 

Ti3 
(ºC)

 
Tu 
(in) 
(ºC) 

Tu 
(out) 
(ºC) 

To 1 
(ºC) 

To 2 
(ºC) 

To 3 
(ºC) 

0 29 58 77 50 120 94 52 47 45 
20 29 55 74 48 100 90 50 45 44 
40 29 55 73 47 100 86 53 46 43 
60 30 53 73 46 100 90 50 44 45 
80 30,5 56 72 49 100 89 52 47 44 

    100 31 55 70 48 100 90 53 47 45 
120 31 56 71 48 100 91 54 46 45 
140 32 52 71 47 100 94 54 46 44 
160 31 52 72 45 100 92 51 48 44 
180 32 51 73 45 100 91 50 45 45 

 

Rata-rata  30,45 54,3

 

72,6

 

47,3

 

102 90,7 51,9 46,1 44,4 

                        



Lampiran 3. Pengamatan ulangan 2 
Kecepatan blower (v) = 1,2 m/s  

Waktu 
(menit) 

Suhu 
Lingkungan

 
Suhu Penukar 

Kalor Suhu Uap 
Suhu Ruang 
Pengering 

Ti 1 
(ºC) 

Ti2  
(ºC) 

Ti3 
(ºC) 

Tu 
(in) 
(ºC) 

Tu 
(out) 
(ºC) 

Td 1 
(ºC) 

Td 2 
(ºC) 

Td 3 
(ºC) 

0 29 56 75 51 120 94 53 46 45 
20 29 55 72 52 100 90 49 46 45 
40 29,5 55 74 50 100 92 52 47 44 
60 30,5 56 75 50 100 89 50 45 44 
80 30 54 68 48 100 91 52 45 45 
100 30 54 71 48 100 88 48 47 45 
120 31 52 69 45 100 89 50 47 44 
140 32 53 70 45 100 90 52 45 43 
160 32 52 71 43 100 90 52 45 43 
180 30 50 69 43 100 86 50 43 41 

Rata rata

 

30,3 53,7 71,4 47,5 102 89,9 50,8 45,6 43,9 

                          



Lampiran 4. Pengamatan ulangan 3 
Kecepatan blower (v) = 1,2 m/s                            

Waktu 
(menit) 

Suhu 
Lingkungan

 
Suhu Penukar 

Kalor Suhu Uap 
Suhu Ruang 
Pengering 

Ti 1 
(ºC) 

Ti2  
(ºC) 

Ti3 
(ºC)

 

Tu 
(in) 
(ºC) 

Tu 
(out) 
(ºC) 

To 1 
(ºC) 

To 2 
(ºC) 

To 3 
(ºC) 

0 28 58 75 46 120 93 54 47 46 
20 29 57 72 44 100 92 52 44 45 
40 30 56 70 45 100 90 52 44 45 
60 29 51 68 44 100 88 48 42 41 
80 31 51 68 43 100 90 50 43 43 

100 31 50 70 46 100 89 52 42 40 
120 31 52 70 45 100 86 53 43 40 
140 29 47 68 43 100 89 48 42 39 
160 28 47 69 44 100 88 49 42 40 
180

 

28

 

48

 

69

 

44

 

100

 

86

 

50

 

43

 

40

  

Rata rata  29,4 51,7 69,9 44,4

 

102 89,1 50,8 43,2 41,9 



Lampiran 5. Perhitungan Energi yang Dihasilkan Penukar Kalor 
Ulangan 1  

Suhu lingkungan rata-rata : 30,45 oC 

Kecepatan aliran  : 1,2 m/s 

Luas saluran   : 0,225 m2 

Suhu udara rata-rata yang dihasilkan : 47,47 oC, (Tf  = 38,96 oC)  

 

= 1,1345 kg/m3, cp = 1,00648 KJ/kg. oC 

 

Laju aliran massa udara yang dihasilkan   

 

Laju perpindahan panas yang dihasilkan  

sKJq

CCkgKJskgq

Tcmq
oo

p

/24701,5

02.17./00648,1/3063,0

  

Energi yang dihasilkan  

KJQ

ssKJQ

tqQ

68,667.56

36003/24701,5

        

skgm

mmkgm

uAm m

/3063,0

2,1225,0/1345,1 23



Lampiran 5. (lanjutan) 
Ulangan 2 

Suhu lingkungan rata-rata : 30,3 oC 

Kecepatan aliran  : 1.2 m/s 

Luas saluran   : 0,225 m2 

Suhu udara rata-rata yang dihasilkan : 46,76 oC, (Tf  = 38,53 oC)  

 

= 1,1360 kg/m3, cp = 1,0065 KJ/kg. oC 

 

Laju aliran massa udara yang dihasilkan   

 

Laju perpindahan panas yang dihasilkan  

sJq

CCkgKJskgq

Tcmq
oo

p

/89,5080

46,16./00646,1/306,0

  

Energi yang dihasilkan  

kJQ

ssJQ

tqQ

612,873.54

36003/89.5080

        

skgm

mmkgm

uAm m

/3067,0

2,1225,0/136,1 23



Lampiran 5. (lanjutan) 
Ulangan 3 

Suhu lingkungan rata-rata : 29,4 oC 

Kecepatan aliran  : 1,2 m/s 

Luas saluran   : 0,225 m2 

Suhu udara rata-rata yang dihasilkan : 45,3 oC, (Tf  = 37,35 oC)    

 

= 1,1403 kg/m3, cp = 1,00638 KJ/kg. oC 

 

Laju aliran massa udara yang dihasilkan   

 

Laju perpindahan panas yang dihasilkan  

sJq

CCkgkJskgq

Tcmq
oo

p

/82,4988

1,16./00638,1/3079,0

  

Energi yang diterima  

kJQ

ssJQ

tqQ

22,879.53

36003/82,4988

              

skgm

mmkgm

uAm m

/3079,0

2,1225,0/1403,1 23



Lampiran 6. Perhitungan Energi Penukar Kalor Menyeluruh  
Ulangan 1 

Suhu lingkungan rata-rata    : 30,45 oC Suhu uap masuk : 102 oC 

Suhu udara yang dihasilkan : 47,47 oC Suhu uap keluar  : 90,7 oC 

Kecepatan aliran      : 1,2 m/s Luas saluran     : 0,225 m2 

Jumlah pipa      :50 buah 

 

Konduktansi sebelah dalam pipa, (Tf  = 80,03 oC)  : 

1/4

4

632

i

1/4

wg

fg
3

v

58,06102.0,0209.10 x 3,568

10 x 2,30860,671 . 9,8 .9871,6
0,555h

TT.d.

h k . g 

 

0,555ih   

C W/m7,17 656h

11832,75 x 0,555h

i

i

   

Konduktansi sebelah luar pipa, (Tf  = 67,65 oC)  : 

Remax = 
5

2
max

10.0322,2

02667,0./3421,3 mmskgDG

f

o

   

Remax =  4386,025   

        
754,448886,0.169,181.278,0

699,0)025,386.(4278,0 3/162,0

f

f

k

hd

k

hd 

           

CmWh

d

k
h

o

f
o

./201,49

02667,0

02932,0.754,44754,44

2 

Faktor koreksi 0,92, jadi nilai ho = 45, 265 

 

Laju Perpindahan Kalor Menyeluruh : 

menyeluruhTUAq

 



  
o

oo

ii

o
o

hkL

rrA

hA

A
U

1

2

ln1
1

1

,(berdasarkan bidang luar pipa)   

Tahanan pada sebelah dalam pipa : 

WC
Ldih

Ld
R

i

o /0001943,0
5,0.0209,0.14,3. 6567,17

5,002667,014,3

...
1

 

Tahanan pada dinding pipa (k = 73 W/m. ºC) adalah kurang lebih 

WCR

kL

rrA
R ioo

/0000441,0

5,0.73.14,3,2

0209,0/02667,0ln)5,002667,014,3(

2

/ln

2

2

 

Tahanan pada sebelah luar pipa : 

WC
h

R
o

/0220921,0
265,45

11

.
1

 

Tahanan totalnya adalah : 

R1 + R2 + R3  = 0001943,0 + 0000441,0 + 0220921,0 

= 0,0223305 ºC/W 

78,44
0223305,0

11

321 RRR
U o 

sJq

q

TAUq menyeluruho

/62,5380

39,575,002667,014,3782,4450

  

Energi yang diterima  

kJ70,110.58Q

3600s  3 kJ/s ,380625  = Q

tq Q

        



Lampiran 6. (Lanjutan)  
Ulangan 2 

Suhu lingkungan rata-rata    : 30,30 oC Suhu uap masuk : 102 oC 

Suhu udara yang dihasilkan : 46,76 oC Suhu uap keluar  : 89,9 oC 

Kecepatan aliran      : 1,2 m/s Luas saluran     : 0,225 m2 

Jumlah pipa      :50 buah 

 

Konduktansi sebelah dalam pipa, (Tf  = 79,77 oC): 

1/4

4

632

i

1/4

wg

fg
3

v

57,53102.0,0209.10 x 3,581

2,3093x100,671 . 9,8 .971,75
0,555h

TT.d.

h k . g 

 

0,555ih   

C W/m6549,89h

11801,61 x 0,555h

i

i

   

Konduktansi sebelah luar pipa, (Tf  = 67,24 oC)  : 

Remax = 
5

2
max

10.0303,2

02667,0./3464,3 mmskgDG

f

o

   

Remax =  4395,84   

        

8165,448886,0.42,181.278,0

699,04395,84278,0 3/162,0

f

f

k

hd

k

hd 

           

CmWh

d

k
h

o

f
o

./2195,49

02667,0

02926,0.8165,448165,44

2 

Faktor koreksi 0,92, jadi nilai ho = 45,28 

 

Laju Perpindahan Kalor Menyeluruh : 

menyeluruhTUAq

 



  
o

oo

ii

o
o

hkL

rrA

hA

A
U

1

2

ln1
1

1

,berdasarkan atas bidang luar pipa   

Tahanan pada sebelah dalam pipa : 

WC
Ldih

Ld
R

i

o /0001948,0
5,0.0209,0.14,3.6549,89

5,002667,014,3

...
1

 

Tahanan pada dinding pipa (k = 73 W/m. ºC) adalah kurang lebih 

WCR

kL

rrA
R ioo

/0000441,0

5,0.73.14,3,2

0209,0/02667,0ln)5,002667,014,3(

2

/ln

2

2

 

Tahanan pada sebelah luar pipa : 

WC
h

R
o

/0220848,0
.28,45

11

.
1

 

Tahanan totalnya adalah : 

          R1+R2+R3= 0001948,0 + 0000441,0 + 0220848,0 = 0,0223237  ºC/W 

795,44
0223237,0

11

321 RRR
U o 

sJq

q

TAUq menyeluruho

/05,5385

42,575,002667,014,3795,4450

  

Energi yang diterima  

kJ58.158,53Q

3600s  3 kJ/s38505,5  = Q

tq Q

     



Lampiran 6. (Lanjutan)  
Ulangan 3 

Suhu lingkungan rata-rata    : 29,4 oC Suhu uap masuk : 102 oC 

Suhu udara yang dihasilkan : 45,5 oC Suhu uap keluar  : 89,1 oC 

Kecepatan aliran      : 1,2 m/s Luas saluran     : 0,225 m2 

Jumlah pipa      :50 buah 

 

Konduktansi sebelah dalam pipa, (Tf  = 78,66 oC) : 

1/4

4

632

i

1/4

wg

fg
3

v

55,33102.0,0209.10 x 3,630

2,3121x100,669 . 9,8 .972,44
0,555h

TT.d.

h k . g 

 

0,555ih   

C W/m6439,16h

11602,09 x 0,555h

i

i

   

Konduktansi sebelah luar pipa, (Tf  = 66,45 oC)  : 

Remax = 
5

2
max

10.0267,2

02667,0./3595,3 mmskgDG

f

o

   

Remax =  4420,87   

        
974,448886,0.06,182.278,0

6993,04420,87278,0 3/162,0

f

f

k

hd

k

hd 

           

CmWh

d

k
h

o

f
o

./2919,49

02667,0

02923,0.974,44974,44

2 

Faktor koreksi 0,92, jadi nilai ho = 45,348 

 

Laju Perpindahan Kalor Menyeluruh : 

menyeluruhTUAq

 



  
o

oo

ii

o
o

hkL

rrA

hA

A
U

1

2

ln1
1

1

,berdasarkan atas bidang luar pipa   

Tahanan pada sebelah dalam pipa : 

WC
Ldih

Ld
R

i

o /0001982,0
5,0.0209,0.14,3. 6439,16

5,002667,014,3

...
1

 

Tahanan pada dinding pipa (k = 73 W/m. ºC) adalah kurang lebih 

WCR

kL

rrA
R ioo

/0000441,0

5,0.73.14,3,2

0209,0/02667,0ln)5,002667,014,3(

2

/ln

2

2

 

Tahanan pada sebelah luar pipa : 

WC
h

R
o

/0220516,0
348,45

11

.
1

 

Tahanan totalnya adalah : 

     R1 + R2 + R3 = 0001982,0 + 0000441,0 + 0220516,0 = 0,0222939  ºC/W    

sJq

q

TAUq menyeluruho

/46549.5

2,585,002667,014,385,4450

  

Energi yang diterima  

kJ 59.027,36Q

3600s  3 kJ/s465496,5  = Q

tq Q

     

85,44
0222939,0

11

321 RRR
U o



Lampiran 7. Perhitungan Energi yang Diterima Penukar Kalor  

Ulangan 1 

Suhu uap masuk  : 102 oC 

Suhu uap keluar  : 90,7 oC  

 

Laju aliran massa uap :     

 

Laju perpindahan panas yang diterima :  

sJq

CCkgkJskgq

Tcmq
oo

p

/2866,9

3,11./193,4/196,0

  

Energi yang diterima :  

kJQ

ssJQ

tqQ

89,295.100

36003/2866,9

         

skgm

kgkJ

CCmmCmW
m

h

TTAh
m

ooo

fg

wjenuh

/196,0

/6,2308

)06,58102(5,00209,014.350./17,6567

)(

2



Lampiran 7. (lanjutan)  

Ulangan 2 

Suhu uap masuk  : 102 oC 

Suhu uap keluar  : 89,9 oC  

 

Laju aliran massa uap :     

 

Laju perpindahan panas yang diterima :  

sJq

CCkgkJskgq

Tcmq
oo

p

/5022,10

1,12./193,4/207,0

  

Energi yang diterima :  

kJQ

ssJQ

tqQ

84,423.113

36003/5022,10

         

skgm

kgkJ

CCmmCmW
m

h

TTAh
m

ooo

fg

wjenuh

/207,0

/6,2308

)53,57102(5,00209,014.350./89,6549

)(

2



Lampiran 7. (lanjutan)  

Ulangan 3 

Suhu uap masuk  : 102 oC 

Suhu uap keluar  : 89,1 oC  

Laju aliran massa uap :     

 

Laju perpindahan panas yang diterima :  

sJq

CCkgkJskgq

Tcmq
oo

p

/194,11

9,12./192,4/207,0

  

Energi yang diterima :  

kJQ

ssJQ

tqQ

09,894.120

36003/194,11

         

skgm

kgkJ

CCmmCmW
m

h

TTAh
m

ooo

fg

wjenuh

/207,0

/09,2312

)33,55102(5,00209,014.350./16,6439

)(

2



Lampiran 8. Efisiensi Penukar Kalor 
Ulangan 1.  

Energi yang dihasilkan penukar kalor : 56.667,68 kJ  

Energi yang diterima penukar kalor : 100.295,89 kJ 

 

Efisiensi alat penukar kalor : 

%50,56

%100
89,295.100

68,667.56

%100
Q

Q
E

r

o
ff

ff

ff  

Ulangan 2.  

Energi yang dihasilkan penukar kalor : 54,.873,61 kJ  

Energi yang diterima penukar kalor : 113.423,84 kJ 

 

Efisiensi alat penukar kalor : 

%38,48

%100
84,423.113 

54873,61

%100
Q

Q
E

r

o
ff

ff

ff 

Ulangan 3.  

Energi yang dihasilkan penukar kalor : 53.879,22 kJ  

Energi yang diterima penukar kalor : 120.854,09 kJ 

 

Efisiensi alat penukar kalor : 

%58,44

%100
09,854.120

22,53879

%100
Q

Q
E

r

o
ff

ff

ff  



Lampiran 9. 
Tabel 7. Dimensi Pipa-Baja 

Ukuran 
nominal 

pipa 
(in)   

Dimensi 
luar pipa 

(in)   

Skedul 
No 

Tebal 
dinding 

(in)   

Diameter 
dalam 

(in)   

Luas 
penampang 

logam 
(in)² 

Luas 
penampang 

dalam 
ft² 

1/8 

¼ 

3/8 

½ 

¾ 

1 

1 ½  

2 

3 

4 

5  

6 

10 

0.405 

0.540 

0.675 

0.840 

1.050 

1.315 

1.900  

2.375 

3.500 

4.500 

5.563 

 

6.625 

10.75 

40 
80 
40 
80 
40 
80 
40 
80 
40 
80 
40 
80 
40 
80 

160  

40 
80 
40 
80 
40 
80 
40 
80 

120 
160 
40 
80 
40 
80  

0.068 
0.095 
0.088 
0.119 
0.091 
0.126 
0.109 
0.147 
0.113 
0.154 
0.133 
0.179 
0.145 
0.200 
0.281  

0.154 
0.218 
0.216 
0.300 
0.237 
0.337 
0.258 
0.375 
0.500 
0.625 
0.280 
0.432 
0.365 
0.500 

0.269 
0.215 
0.364 
0.302 
0.493 
0.423 
0.622 
0.546 
0.824 
0.742 
1.049 
0.957 
1.610 
1.500 
1.338  

2.067 
1.939 
3.068 
2.900 
4.026 
3.826 
5.047 
4.813 
4.563 
4.313 
6.065 
5.761 

10.020 
9.750 

0.072 
0.093 
0.125 
0.157 
0.167 
0.217 
0.250 
0.320 
0.333 
0.433 
0.494 
0.639 
0.799 
1.068 
1.429  

1.075 
1.477 
2.228 
3.016 
3.173 
4.407 
4.304 
6.112 
7.953 
9.696 
5.584 
8.405 
11.90 
16.10 

0.00040 
0.00025 
0.00072 
0.00050 
0.00133 
0.00098 
0.00211 
0.00163 
0.00371 
0.00300 
0.00600 
0.00499 
0.01414 
0.01225 
0.00976  

0.02330 
0.02050 
0.05130 
0.04587 
0.08840 
0.7986 
0.1390 
0.1263 
0.1136 
0.1015 
0.2006 
0.1810 
0.5475 
0.5185  

Sumber: Sear Zemansky (1994)       



Lampiran 10. Tabel sifat Air, Udara dan Uap jenuh 

Tabel 8. Sifat-sifat Air (Zat-cair Jenuh)    

°F   °C  
cp, 

kJ/kg. °C

  

, 
kg/m3  

,

  

kg/m.s  
k,  

W/m.°C   Pr Cm

k

cg p

./1

,

3

2

 

32 0 4.225 999.8 1.79      x 10-3

 

0.566 13.25  
40 4.44 4.208 999.8 1.55 0.575 11.35 1.91  x 109

 

50 10 4.195 999.2 1.31 0.585 9.40 6.34  x 109

 

60 15.56 4.186 998.6 1.12 0.595 7.88 1.08  x 1010

 

70 21.11 4.179 997.4 9.8       x 10-4

 

0.604 6.78 1.46  x 1010

 

80 26.67 4.179 995.8 8.6 0.614 5.85 1.91  x 1010

 

90 32.22 4.174 994.9 7.65 0.623 5.12 2.48  x 1010

 

100 37.78 4.174 993.0 6.82 0.630 4.53 3.3    x 1010

 

110 43.33 4.174 990.6 6.16 0.637 4.04 4.19  x 1010

 

120 48.89 4.174 988.8 5.62 0.644 3.64 4.89  x 1010

 

130 54.44 4.179 985.7 5.13 0.649 3.30 5.66  x 1010

 

140 60 4.179 983.3 4.71 0.654 3.01 6.48  x 1010

 

150 65.55 4.183 980.3 4.3 0.659 2.76 7.62  x 1010

 

160 71.11 4.186 977.3 4.01 0.665 2.53 8.84  x 1010

 

170 76.67 4.191 973.7 3.72 0.668 2.33 9.85  x 1010

 

180 82.22 4.195 970.2 3.47 0.673 2.16 1.09  x 1011

 

190 87.78 4.199 966.7 3.27 0.675 2.03  
200 93.33 4.204 963.2 3.06 0.678 1.60  
220 104.4 4.216 955.1 2.67 0.684 1.66  
240 115.6 4.229 946.7 2.44 0.685 1.51  
260

 

126.7

 

4.250

 

937.2

 

2.19

 

0.685

 

1.36

  

280 137.8 4.271 928.1 1.98 0.685 1.24  
300 148.9 4.296 918.0 1.86 0.684 1.17  
350 176.7 4.371 890.4 1.57 0.677 1.02  
400 204.4 4.467 859.4 1.36 0.665 1.00  
450 232.2 4.585 825.7 1.20 0.645 0.85  
500 260 4.731 785.2 1.07 0.616 0.83  
550 287.7 5.024 735.5 9.51     x 10-5

    

600 315.6 5.703 678.7 8.68    
Sumber: Holman (1997)           



Lampiran 10. (lanjutan) 

Tabel 9. Sifat-sifat Udara pada Tekanan Atmosfer    

T, K  
, 

kg/m3  
cp, 

kJ/kg. °C

  

,

  

kg/m.s 

,

  

m2/s   
x  105  

k,  
W/m.°C 

,

  

m2/s   
x 104    Pr 

100 3.6010 1.0266 0.6924 1.923 0.009246

 

0.02501 0.770

 

150 2.3675 1.0099 1.0283 4.343 0.013735

 

0.05745 0.753

 

200 1.7684 1.0061 1.3289 7.490 0.01809 0.10165 0.739

 

250 1.4128 1.0053 1.5990 11.31 0.02227 0.15675 0.722

 

300 1.1774 1.0057 1.8462 15.69 0.02624 0.22160 0.708

 

350 0.9980 1.0090 2.075 20.76 0.03003 0.2983 0.697

 

400 0.8826 1.0140 2.286 25.90 0.03365 0.3760 0.689

 

450 0.7833 1.0207 2.484 31.71 0.03707 0.4222 0.683

 

500 0.7048 1.0295 2.671 37.90 0.04038 0.5564 0.680

 

550 0.6423 1.0392 2.848 44.34 0.04360 0.6532 0.680

 

600 0.5879 1.0551 3.018 51.34 0.04659 0.7512 0.680

 

650 0.5430 1.0635 3.177 58.51 0.04953 0.8578 0.682

 

700 0.5090 1.0752 3.332 66.25 0.05230 0.9672 0.684

 

750 0.4709 1.0856 3.481 73.91 0.05509 1.0774 0.686

 

800 0.4405 1.0978 3.625 82.29 0.05779 1.1951 0.689

 

850 0.4149 1.1095 3.765 90.75 0.06028 1.3097 0.692

 

900 0.3925 1.1212 3.899 99.3 0.06279 1.4271 0.696

 

950 0.3716 1.1321 4.026 108.2 0.06525 1.5510 0.699

 

1000 0.3524 1.1417 4.152 117.8 0.06752 1.6779 0.702

 

1100 0.3204 1.160 4.44 138.6 0.0732 1.969 0.704

 

1200 0.2947 1.179 4.69 159.1 0.0782 2.251 0.707

 

1300 0.2707 1.197 4.93 182.1 0.0837 2.583 0.705

 

1400 0.2515 1.214 5.17 205.5 0.0891 2.920 0.705

 

1500 0.2355 1.230 5.40 229.1 0.0946 3.626 0.705

 

Sumber: Holman (1997)                



Lampiran 10. (lanjutan) 

Tabel 10. Uap Jenuh 

Sumber: Susilo (2003)  

Pi 
Mpa 

Ti 
°C 

Volume, m3/kg

 
Energi,kJ/kg

 
Entalpi, kJ/kg

 
Entropi, kJ/kg °K 

Vf Vg Uf Ug hf hfg hg Sf Sfg Sg 
0.000611 0.01 0.001 206.1 0 2375.3 0 2501.3 2501.3 0 9.1571 9.1571 
0.0008 3.8 0.001 159.7 15.8 2380.5 15.8 2492.5 2508.3 0.0575 9.0007 9.0582 
0.001 7 0.001 129.2 29.3 2385 29.3 2484.9 2514.2 0.1059 8.8706 8.9765 
0.0012 9.7 0.001001 108.7 40.6 2388.7 40.6 2478.5 2519.1 0.146 8.7639 8.9099 
0.0014 12 0.001001 93.92 50.3 2391.9 50.3 2473.1 2523.4 0.1802 8.6736 8.8538 
0.0016 14 0.001001 82.76 58.9 2394.7 58.9 2468.2 2527.1 0.2101 8.5952 8.8053 
0.0018 15.8 0.001001 74.03 66.5 2397.2 66.5 2464 2530.5 0.2367 8.5259 8.7626 
0.002 17.5 0.001001 67 73.5 2399.5 73.5 2460 2533.5 0.2606 8.4639 8.7245 
0.003 24.1 0.001003 45.67 101 2408.5 101 2444.5 2545.5 0.3544 8.224 8.5784 
0.004 29 0.001004 34.8 121.4 2415.2 121.4 2433 2554.4 0.4225 8.0529 8.4754 
0.006

 

36.2

 

0.001006

 

23.74

 

151.5

 

2424.9

 

151.5

 

2415.9

 

2567.4

 

0.5208

 

7.8104

 

8.3312

 

0.008

 

41.5

 

0.001008

 

18.1

 

173.9

 

2432.1

 

173.9

 

2403.1

 

2577

 

0.5924

 

7.6371

 

8.2295

 

0.01 45.8 0.00101 14067 191.8 2437.9 191.8 2392.8 2584.6 0.6491 7.5019 8.151 
0.012 49.4 0.001012 12.36 206.9 2442.7 206.9 2384.1 2591 0.6961 7.391 8.0871 
0.014 52.6 0.001013 10.69 220 2446.9 220 2376.6 2596.6 0.7365 7.2968 8.0333 
0.016 55.3 0.001015 9.433 231.5 2450.5 231.5 2369.9 2601.4 0.7719 7.2149 7.9868 
0.0018 57.8 0.001016 8.445 241.9 2453.8 241.9 2363.9 2605.8 0.8034 7.1425 7.9456 
0.02 60.1 0.001017 7.649 251.4 2456.7 251.4 2358.3 2609.7 0.8319 7.0774 7.9093 
0.03 69.1 0.001022 5.229 289.2 2468.4 289.2 2336.1 2625.3 0.9439 6.8256 7.7695 
0.04 75.9 0.001026 3.993 317.5 2477 317.6 2319.1 2636.7 1.026 6.6449 7.6709 
0.06 85.9 0.001033 2.732 359.8 2489.6 359.8 2293.7 2653.5 1.1455 6.3873 7.5328 
0.08 93.5 0.001039 2.087 391.6 2498.8 391.6 2274.1 2665.7 1.2331 6.2023 7.4354 
0.1 99.6 0.001043 1.694 417.3 2506.1 417.4 2258.1 2675.5 1.3029 6.0573 7.3602 
0.12 104.8 0.001047 1.428 439.2 2512.1 439.3 2244.2 2683.5 1.3611 5.9378 7.2989 
0.14 109.3 0.001051 1.091 458.2 2517.3 458.4 2232 2690.4 1.4112 5.836 7.2472 
0.16 113.3 0.001054 0.978 475.2 2521.8 475.3 2221.1 2696.5 1.4553 5.7472 7.2025 
0.18 116.9 0.001058 0.886 490.5 2525.9 490.3 2211.1 2701.8 1.4948 5.6683 7.1631 
0.2 120.2 0.001061 0.606 504.5 2529.5 504.7 2201.9 2706.6 1.5305 5.5975 7.128 
0.3

 

133.5

 

0.001073

 

0.463

 

561.1

 

2543.6

 

561.5

 

2163.8

 

2725.3

 

1.6722

 

5.3205

 

6.9927

 

0.4 143.6 0.001084 0.316 604.3 2553.6 604.7 2133.8 2738.5 1.777 5.197 6.8967 
0.6 158.9 0.001101 0.24 669.9 2567.4 670.6 2086.2 2756.8 1.9316 4.8293 6.7609 
0.8 170.4 0.001115 0.194 720.2 2576.8 721.1 2048 2769.1 2.0466 4.617 6.6636 
1 179.9 0.001127 0.163 761.7 2583.6 762.8 2015.3 2778.1 2.1391 4.4482 6.5873 

1.2 188 0.001139 0.141 797.3 2588.8 798.6 1986.2 2784.8 2.217 4.3072 6.5242 
1.4 195.1 0.001149 0.124 828.7 2592.8 830.3 1959.7 2790 2.2847 4.1854 6.4701 
1.6 201.4 0.001159 0.11 856.9 2596 858.8 1935.2 2794 2.3446 4.078 6.4226 
1.8 207.2 0.001168 0.1 882.7 2598.4 884.8 1912.3 2797.1 2.3986 3.9816 6.3802 
2 212.4 0.001177 0.067 906.4 2600.3 908.8 1890.7 2799.5 2.4478 3.8939 6.3417 
3 233.9 0.001216 0.05 1005 2604.1 1008 1795.7 2804.1 2.6462 3.5416 3.1878 
4 250.4 0.001252 0.032 1082 2602.3 1087 1714.1 2801.4 2.797 3.2739 6.0709 
6

 

275.6

 

0.001319

 

0.024

 

1205

 

2589.7

 

1213

 

1571

 

2784.3

 

3.0273

 

2.8627

 

5.89

 



Lampiran 11. Gambar Alat 

   



  



Lampiran 12. Rangkaian Mesin Pemasak dan Pengering  

 

Keterengan Gambar : 

1. Mesin pemasak. 

2. Pipa penghubung. 

3. Pipa pemasak. 

4. Penukar kalor. 

5. Blower.   

1

1

 

2

2

 

3

3

 

4

4

 

5

 



Lampiran 13. Foto Penelitian          

      
       Tabung Penghasil Uap Air           Penukar Kalor (tampak samping)            

   Ruang Pengering   



Lampiran 10. (lanjutan)            

    Termokopel         Proses Pemasakan Air           

Pembacaan Suhu Pada Termokopel             Barometer 


