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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian ini didapat beberapa kesimpulan, yaitu : 

1. Dari hasil penelitian ini telah dapat dibuat sebuah perangkat lunak berbasis 

Visual Basic 2010 untuk optimasi desain shell and tube dengan atau tanpa 

adanya tambahan sisipan pipa serta untuk EGR cooler. 

2. Dari perangkat lunak ini pengguna (user) dapat dengan mudah mengganti 

kondisi masukan (input) yaitu : penerapan shell and tube sebagai heat 

exchanger biasa atau EGR cooler, diameter pipa baik diameter standart 

atau diameter yang dipesan khusus, susunan pipa selang-seling atau sejajar, 

sisipan atau tanpa sisipan plat ke dalam pipa dimana sisipan yang bisa 

digunakan dalam software ini adalah sisipan plat longitudinal, sisipan plat 

longitudinal berlubang, dan sisipan plat puntir dengan sudut puntir (α: 

15.3, 24.4 dan 34.3), material pipa (baja, baja stainles, tembaga, 

aluminium, nikel, monel dan titanium), fluida sisi pipa dan sisi shell (air 

dan udara), suhu input sisi pipa dan sisi shell, suhu output yang diketahui 

serta laju aliran masa pada suhu output yang diketahui. 

3. Dari hasil perhitungan perancangan shell and tube tanpa sisipan plat 

(present design) dengan data masukan (input): diameter pipa 25.4 mm, 

fluida di sisi pipa dan sisi shell berupa air, fluida panas di sisi shell, laju 

aliran fluida sisi pipa 8.33 kg/s, temperatur masuk sisi pipa dan sisi shell 

17 dan 67 
0
C, serta temperatur keluar sisi pipa 40 

0
C pada software ini 

didapatkan data keluaran (output) yaitu: laju aliran kalor 801368 W, 

koefisien perpindahan kalor keseluruhan 701 W/m
2
.
0
C, luas permukaan 

perpindahan kalor 38.6 m
2
, temperatur keluar sisi shell 53.2 

0
C, tebal pipa 

0.002 m, panjang pipa 2.6 m, jumlah pipa 186, diameter shell 0.522 m, 

clearence 0.013 m, jumlah befel 9, jarak befel 0.287 m, kecepatan sisi pipa 

dan sisi shell 0.25 dan 0.46 m/s, konduktivitas termal fluida sisi pipa dan 
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sisi shell 0.00011 W/m.
0
C, serta pressure drop sisi pipa dan sisi shell 

0.00481 dan 0.10 bar. 

4. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa sisipan plat kedalam pipa 

berpengaruh terhadap bilangan Nuselt dan pressure drop. Dimana nilai 

bilangan Nusselt terkecil adalah pada jenis shell and tube tanpa sisipan 

plat, sedangkan nilai bilangan Nusslet  terbesar adalah pada jenis shell and 

tube dengan sisipan plat puntir-C (α : 34.4
0
). Nilai kerugian tekanan 

terkecil adalah pada jenis shell and tube tanpa sisipan plat, sedangkan nilai 

kerugian tekanan terbesar adalah pada jenis shell and tube dengan sisipan 

plat puntir-C (α : 34.4
0
). Metode sisipan plat valid pada bilangan Reynold 

> 7000 dan bilangan Reynold < 31000  

 

5.2 Saran  

Untuk menyempurnakan hasil yang telah diperoleh dalam tugas akhir ini, 

penulis memberikan saran agar optimasi desain shell and tube pada software ini 

perlu menambahkan aliran dua fasa yang terjadi dalam penukar kalor.  Perangkat 

lunak dalam tugas akhir ini hanya bisa digunakan untuk mendesain shell and 

tube dengan jenis fix tube, sehingga perlu dikembangkan untuk jenis yang 

lainnya. 


