
7

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Siklus Air dan Uap

Sebagai penjelasan awal sebelum merujuk ke unit high pressure heater,

berikut adalah penjelasan siklus air dan uap di PT PJB UBJ O&M PLTU

Rembang.

Gambar 2.1. Siklus Air dan Uap di PT PJB UBJ O&M PLTU Rembang

Siklus air dan uap di PT PJB UBJ O&M PLTU Rembang dijelaskan oleh

gambar 2.1. Proses pertama pengolahan air laut adalah penyaringan untuk

menghilangkan kotoran-kotoran atau sampah yang berukuran cukup besar.

Klorinasi adalah tahap setelah proses pengolahan pertama, bertujuan membuat



8

mabuk biota-biota laut yang ada di air laut agar tidak membuat sarang atau

berkembang biak di pipa kondensor dan jalur pipa (circulating water pump) CWP.

Air laut yang telah diklorinasi digunakan untuk dua tujuan yaitu sebagai

pendingin kondensor yang dipompa oleh CWP dan sebagai suplai desalination

plant yang dipompa oleh desal pump. Air untuk suplai desalination plant disaring

lagi dengan saringan yang lebih halus pada travelling bar screen. Pada

desalination plant air laut diolah untuk menghilangkan kadar garamnya.

Desalination plant di PT PJB UBJ O&M PLTU Rembang menggunakan sistem

MED (Multi Effect Desalination) yaitu dengan menguapkan air laut menggunakan

uap panas sebagai sumber kalor. Pada saat start up unit, uap panas diperoleh dari

auxiliary boiler, sedang ketika unit beroperasi kontinyu uap panas diperoleh dari

auxiliary steam header.

Air laut yang menguap dimanfaatkan kalornya untuk menguapkan air laut

pada effect berikutnya, sedangkan yang tidak menguap akan membentuk endapan

garam lalu dibuang. Karena kalornya berkurang, uap akan terkondensasi menjadi

raw water dan yang masih berupa uap akan digunakan untuk menguapkan air

lautpada effect berikutnya, demikian seterusnya sampai effect terakhir. Hasil dari

proses desalinasi adalah air tawar (raw water) yang ditampung di raw water tank.

Proses selanjutnya adalah proses pengurangan kadar mineral-mineral yang

terkandung di air tawar yang terjadi di WTP (water treatment plant). Proses yang

terjadi di water treatment plant adalah pengikatan ion-ion positif dan negatif dari

raw water dengan menggunakan resin. Resin yang digunakan bermuatan positif

dan negatif, jadi ion positif yang terkandung dalam air akan terikat oleh resin
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bermuatan negatif, sementara ion negatif yang terkandung dalam air akan terikat

oleh resin bermuatan positif.

Hasil dari WTP adalah demin water (air bebas mineral) yang ditampung di

demin water tank. Air yang berada pada demin water tank ini kemudian

dipompakan menuju condensate tank sebagai air penambah. Pada condensate tank

ini air ditampung dan akan digunakan untuk menambah air kondensat di hot well

kondensor bila terjadi kekurangan. Dari hot well kondensor air kondensat akan

dipompakan menggunakan condensate pump menuju condensate polisher.

Condensate polisher berupa tangki yang di dalamnya berisi resin kation dan resin

anion seperti yang terdapat pada water treatment plant. Fungsi dari condensate

polisher adalah menurunkan nilai konduktivitas air dengan cara menangkap

impurities (kotoran) yang terkandung. Impurities pada air kondensat bisa berasal

dari korosi yang berasal dari jalur air uap PLTU maupun dari kebocoran pipa

pendingin kondensor. Apabila konduktivitas dari air kondensat naik melebihi

batas yang dijinkan, maka Condensate polisher perlu dioperasikan untuk

menurunkan konduktivitasnya, jika tidak maka akan di-bypass. Air yang sudah

lewat dari condensate polisher kemudian mengalir melewati LP heater (low

pressure heater) untuk pemanasan awal. Media pemanasnya adalah uap ekstraksi

yang diambil dari low pressure turbine (LP turbine).

Prinsip kerja LP heater adalah air kondensat dialirkan di dalam pipa dan uap

panas mengalir di luar pipa. PT PJB UBJ O&M PLTU Rembang menggunakan

empat buah LP heater untuk pemanasan awal pada tekanan rendah secara

bertahap. Proses selanjutnya air menuju deaerator untuk proses pengurangan

unsur oksigen yang masih terkandung dalam air kondensat. Pada proses
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pengolahan di deaerator terjadi kontak langsung antara air pengisi dan uap oleh

karena itu disebut open feed water (direct contact). Uap akan memisahkan gas

dari air pengisi untuk kemudian gas-gas tersebut bergerak dengan cepat ke bagian

atas deaerator dan selanjutnya dibuang ke atmosfer. Uap yang digunakan berasal

dari ekstraksi uap IP turbine. Dari deaerator air kondensat dipompakan oleh

boiler feed pump untuk menambah tekanannya. Setelah diberi tekanan oleh boiler

feed pump, air kondensat berubah sebutannya menjadi air pengisi. Air pengisi lalu

menuju HP heater untuk pemanasan awal. Prinsip kerja dari HP heater sama

dengan LP heater, bedanya hanya pada tekanan dan temperatur air pengisi serta

sumber uap ekstraksi. PT PJB UBJ O&M PLTU Rembang menggunakan tiga

buah HP heater sehingga pemanasan awal air pengisi pada tekanan tinggi

dilakukan secara bertahap. Proses selanjutnya setelah melewati HP heater air

pengisi kemudian masuk ke bagian awal boiler yang disebut economizer untuk

dipanaskan lebih lanjut. Dari economizer air pengisi masuk ke steam drum. Steam

drum adalah bejana yang menampung air pengisi boiler yang masih berfase cair

dan yang telah menjadi uap jenuh. Pada steam drum uap basah akan dipisahkan

dari air dengan sebuah alat yang disebut separator. Uap jenuh akan disalurkan

menuju superheater, sedangkan air pengisi menuju downcomer untuk

disirkulasikan pada bagian boiler yang disebut water wall. Pada water wall air

akan menerima kalor hasil pembakaran sehingga berubah menjadi uap basah,

kemudian tersirkulasi kembali menuju steam drum.

Pada superheater, uap jenuh dari steam drum akan dipanaskan lagi menjadi

uap panas lanjut. Uap panas lanjut ini kemudian dialirkan ke HP turbine untuk

memutar sudu-sudu HP turbine. Uap selanjutnya akan mengalami ekspansi
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(tekanan dan temperatur uap turun sedangkan volumenya naik). Uap dari HP

turbine akan kembali dipanaskan di boiler pada bagian reheater. Pada reheater,

uap akan dipanaskan lagi pada tekanan konstan lalu dialirkan ke IP turbine untuk

memutar sudu-sudu IP turbine. Uap yang keluar dari IP turbin tidak dipanaskan

lagi, tapi langsung dialirkan ke LP turbine untuk memutar sudu-sudu LP turbine.

Poros HP, IP, LP turbine, dan generator dikopel menjadi satu sehingga rotor

generator akan ikut berputar ketika turbin berputar. Gerak putar pada rotor yang

memiliki medan magnet menimbulkan arus listrik induksi pada stator generator.

Arus listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke jaringan. Kecepatan putar

turbin dipertahankan pada putaran 3000 rpm supaya generator menghasilkan arus

listrik AC frekuensi 50 Hz. Pengaturan putaran turbin dilakukan dengan

mengubah laju aliran uap yang masuk ke turbin. Laju aliran uap diatur dengan

memanipulasi bukaan katup governor.

Uap yang keluar dari LP turbine kemudian dialirkan menuju kondensor

untuk dikondensasikan menjadi air pengisi. Proses kondensasi uap menggunakan

media pipa-pipa yang dialiri oleh air laut sebagai pendingin. Air laut dipompakan

oleh CWP (circulating water pump). Air kondensat kemudian digunakan lagi

sebagai air pengisi boiler dengan proses yang sama. Begitulah siklus air dan uap

yang terjadi di PT PJB UBJ O&M PLTU Rembang.

2.2 Sistem Air Umpan

Sistem air umpan merupakan kelanjutan dari sistem air kondensat. Terminal

akhir dari sistem air kondensat adalah deaerator yang merupakan pemasok air ke

sisi hisap pompa air umpan. Mulai dari sini, air yang sama berubah nama menjadi

air umpan. Perbedaan yang mencolok antara air kondensat dengan air umpan
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terletak pada tekanannya. Tekanan air pada sistem air pengisi naik hingga lebih

tinggi dari tekanan ketel.

Fungsi dari sistem air umpan hampir sama dengan sistem air kondensat

yaitu untuk menaikkan tekanan, menaikkan temperatur serta memurnikan air.

Tekanan air umpan perlu dinaikkan agar air pengisi dapat mengalir ke dalam

ketel. Tugas ini dilaksanakan oleh pompa air umpan ketel (boiler feed pump). Di

samping itu, selama melintasi sistem, air umpan mengalami beberapa tahap

pemanasan sehingga mengalami kenaikan temperatur. Pemanasan ini dilakukan

untuk dua tujuan. Pertama, semakin dekat temperatur air umpan masuk ketel

dengan titik didih air pada tekanan ketel, maka semakin sedikit bahan bakar yang

diperlukan untuk proses penguapan di dalam ketel. Kedua, temperatur air umpan

yang akan masuk ketel sedapat mungkin harus mendekati temperatur metal ketel,

sebab perbedaan yang besar antara keduanya dapat menimbulkan kerusakan

komponen ketel akibat thermal stress. Fungsi pemurnian bertujuan untuk

menghilangkan zat-zat pencemar padat dengan cara menginjeksikan bahan kimia

guna menggumpalkan zat-zat padat yang terlarut dalam air pengisi. Gumpalan zat-

zat padat ini kemudian dapat dibuang melalui saluran blowdown pada ketel. Untuk

memenuhi fungsinya, sistem air umpan memiliki beberapa komponen, di

antaranya adalah pompa air umpan ketel (BFP) dan pemanas air umpan

bertekanan tinggi (high pressure heater).

2.1.1.Pompa Air Umpan Ketel

Pompa air umpan ketel berjenis pompa sentrifugal bertingkat.

Fungsinya adalah menaikkan tekanan air umpan. Terdapat tiga unit pompa

air umpan ketel. Dua unit pompa digerakkan oleh turbin uap sehingga
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disebut boiler feed pump turbine (BFPT) dan satu pompa digerakkan

dengan motor listrik sehingga disebut boiler feed pump motor (BFPM).

BFPM dipakai saat unit pembangkit start up, sedangkan BFPM dipakai

setelah unit mampu memasok uap untuk turbin penggeraknya. Pada kondisi

operasi beban normal, dua BFPT beroperasi bersama sedangkan BFPM

diposisikan stand by.

2.1.2.Pemanas air Umpan Bertekanan Tinggi

Sistem air umpan dilengkapi dengan pemanas awal air umpan

bertekanan tinggi (high pressure heater) yang fungsinya untuk menaikkan

temperatur air umpan guna menghemat pemakaian bahan bakar dan

menaikkan efesiensi siklus. Media pemanas yang digunakan adalah uap

ekstraksi turbin tekanan tinggi dan menengah. Tipe pemanas yang dipakai

adalah tipe permukaan (surface) dimana air pengisi mengalir dalam pipa

sedang uap ekstraksi di luar pipa.

2.3 Perpindahan Kalor

Kalor adalah energi yang berpindah dari satu sistem ke sistem lain karena

adanya perbedaan temperatur. Kalor selalu berpindah dari sistem dengan

temperatur lebih tinggi ke sistem dengan temperatur lebih rendah. Kalor

berpindah melalui tiga mekanisme, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi.

2.4.1 Konduksi

Konduksi adalah perpindahan energi dari zat lebih berenergi ke zat

kurang berenergi yang berdekatan disebabkan interaksi antar partikel.

Konduksi dapat terjadi pada zat padat, cair, maupun gas. Pada zat cair dan

gas konduksi terjadi karena tumbukan molekul-molekul yang bergerak
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secara acak. Pada zat padat konduksi disebabkan oleh getaran molekul dan

energi yang dibawa oleh elektron bebas. Contoh konduksi adalah ketika

sekaleng minuman dingin ditempatkan di sebuah ruangan hangat (gambar

2.2). Setelah beberapa waktu, temperatur minuman dingin akan mendekati

sama  dengan temperatur ruangan. Hal ini terjadi karena kalor berpindah

dari udara di ruangan ke minuman dingin melalui dinding aluminium kaleng

minuman.

Gambar 2.2. Perpindahan kalor konduksi ...1

Laju konduksi kalor (Qcond) yang melewati sebuah dinding solid

sebanding dengan perbedaan temperatur (ΔT) antara dua permukaan dinding

yang berseberangan dan luas penampang dinding (A), tetapi berbanding

terbalik dengan tebal dinding. Hal ini dapat dinyatakan dengan persamaan:= ∆∆ 		( )...2
1 Y. A. Cengel, Thermodynamics An Engineering Approach, Mc.Graw Hill USA, 1994, hal. 92
2 Ibid, hal. 92
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Dengan kt adalah nilai konduktivitas termal material dinding. Material yang

merupakan konduktor listrik yang baik biasanya juga konduktor kalor yang

baik, contohnya tembaga. Sebaliknya material penghantar listrik yang buruk

juga merupakan penghantar kalor yang buruk, misalnya kayu.

2.4.2 Konveksi

Konveksi adalah mekanisme perpindahan energi antara permukaan zat

padat dengan zat cair atau gas yang bersentuhan. Konveksi merupakan

kombinasi antara konduksi dan pergerakan makroskopis fluida. Semakin

cepat pergerakan fluida, semakin besar perpindahan kalor konveksi yang

terjadi. Contoh konveksi adalah ketika sepanci air dipanaskan dengan

kompor. Kalor akan berpindah dari permukaan panci ke molekul air yang

berdekatan secara konduksi. Kalor kemudian berpindah secara konveksi,

yaitu melalui kombinasi antar pergerakan acak molekul dan pergerakan

makroskopis air di dalam panci. Pergerakan makroskopis air menyebabkan

molekul yang terpanaskan di dekat permukaan panci tersingkir dan

digantikan oleh molekul lain yang lebih dingin.

Terdapat dua jenis konveksi, yaitu konveksi alami dan konveksi

paksa. Konveksi paksa terjadi jika fluida mengalir oleh penyebab dari luar,

misalnya kipas, pompa, dan angin. Konveksi alami terjadi jika fluida

bergerak hanya karena gaya apung yang disebabkan tidak meratanya

distribusi berat jenis ketika ada perbedaan temperatur pada fluida.

Laju perpindahan kalor konveksi dapat ditentukan dengan hukum

Newton tentang pendinginan.
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= ℎ − 		( )...3
Dengan h merupakan koefisien perpindahan kalor konveksi yang bukan

merupakan salah satu properti dari fluida. Nilai h ditentukan dengan

percobaan dan besarnya tergantung pada semua variabel yang

mempengaruhi konveksi, seperti geometri permukaan, sifat aliran fluida,

properti fluida, dan kecepatan gerak fluida. A merupakan luasan permukaan

perpindahan kalor, Ts adalah suhu permukaan, dan Tf adalah suhu fluida

pada sisi yang jauh dari permukaan.

2.4.3 Radiasi

Radiasi adalah mekanisme perpindahan kalor melalui pancaran

gelombang elektromagnetik atau foton. Perpindahan kalor radiasi tidak

memerlukan medium penghantar. Setiap benda yang bertemperatur di atas

nol mutlak memancarkan gelombang radiasi termal dengan tingkatan

berbeda. Contoh perpindahan kalor radiasi adalah pancaran kalor dari

matahari yang mencapai bumi melewati ruang hampa. Besarnya radiasi

termal yang dipancarkan oleh suatu permukaan dapat ditentukan dengan

persamaan Stefan-Boltzmann. = ɛ ...4

Dengan ɛ adalah nilai emisivitas permukaan, A adalah luasan permukaan, Ts

adalah suhu permukaan, dan σ adalah tetapan Stefan-boltzmann. Suatu

permukaan ideal yang memancarkan kalor secara maksimal disebut benda

hitam dan memiliki nilai emisivitas sama dengan satu. Besar radiasi yang

dipancarkan suatu permukaan sebenarnya selalu di bawah besar radiasi

3Ibid, hal. 93
4Ibid, hal. 94



17

benda hitam. Nilai ɛ memiliki kisaran antara nol sampai satu dan

menunjukkan seberapa suatu permukaan mendekati permukaan benda hitam

sempurna.

2.4 Alat Penukar Kalor

Alat penukar kalor berfungsi memindahkan energi termal yang dimiliki oleh

suatu fluida ke fluida lainnya. Pada pembangkit listrik pemakaiannya sangat luas,

misalnya pada pemanas air umpan, kondensor utama, dan sistem pendinginan

tertutup. Alat penukar kalor diklasifikasikan berdasarkan berbagai hal, seperti

proses perpindahan kalor yang terjadi, konstruksi, dan konfigurasi aliran fluida.

Secara garis besar alat penukar kalor dibedakan berdasarkan pengaturan

aliran fluida dan jenis konstruksinya. Terdapat tiga jenis pengaturan aliran pada

alat penukar kalor, yaitu parallel-flow, counterflow, dan cross flow. Pada parallel-

flow fluida panas dan dingin masuk pada ujung yang sama, mengalir pada arah

yang sama, dan keluar melalui ujung yang sama pula (gambar 2.3 bagian a). Pada

counterflow fluida panas dan dingin masuk pada sisi yang berbeda, mengalir

dengan arah yang berlawanan, dan keluar melalui sisi yang berbeda (gambar 2.3

bagian b). Pada aliran cross flow fluida panas dan dingin mengalir pada arah yang

saling tegak lurus.

Gambar 2.3 Aliran parallel-flow (a) dan counterflow (b) ...5

5 Frank P. Incropera, Fundamentals of Heat and Mass Transfer, John Wiley & Sons. Inc, 2007,
hal. 670
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Gambar 2.4 Aliran cross flow pada heat exchanger...6

Salah satu tipe konstruksi alat penukar kalor yang banyak digunakan adalah

tipe shell and tube (gambar 2.5). Tipe shell and tube sendiri memiliki berbagai

konfigurasi berdasarkan jumlah perlintasan (passes) shell maupun tubes.

Konfigurasi paling sederhana ditunjukkan gambar 2.5 dengan single pass shell

dan single pass tube. Baffle berguna untuk menahan pipa-pipa dan mengurangi

getaran.

Gambar 2.5 Shell and tube heat exchanger...7

6 Ibid, hal. 671
7 Ibid, hal. 671
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2.5 High Pressure Heater

Seperti telah dijelaskan pada poin 2.1.2, high pressure heater merupakan

alat penukar kalor yang berfungsi memberi pemanasan awal pada air umpan

dengan memanfaatkan uap ekstraksi turbin. Tipe shell and tube dengan pipa U

dipilih karena kemampuannya menangani tekanan tinggi dan menyediakan area

perpindahan kalor yang luas seperti ditunjukkan gambar 2.6.

Gambar 2.6 Konstruksi high pressure heater8

Uap ekstraksi turbin sebagai fluida panas mengalir di pada bagian shell,

sedangkan air umpan mengalir pada bagian tube. Aliran uap ekstraksi diarahkan

oleh pelat baffle. Di dalam shell terdapat tube bundle yang berisi kumpulan pipa-

pipa penukar kalor. Di dalam pipa-pipa mengalir air umpan. Water channel

berfungsi menampung air umpan sebelum dan sesudah melawati pipa-pipa

penukar kalor. Water channel berupa ruangan setengah lingkaran dan bagian

dalamnya dibagi dua oleh pelat untuk memisahkan air umpan yang sudah

dipanaskan dan yang belum.

8 Dongfang Electric Corporation, Turbine Operation Manual, Dongfang Electric Corporation
Beijing, 2012, hal. 106
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Kalor akan berpindah dari dari uap ekstraksi menuju air umpan melalui

dinding pipa-pipa, sehingga air umpan akan mengalami peningkatan temperatur,

sedang uap ekstraksi akan mengalami penurunan temperatur dan perubahan fase

menjadi cair.

Pada PT PJB UBJ O&M PLTU Rembang dipakai jenis three zone heater.

Terdapat tiga zona perpindahan kalor yang dibagi berdasarkan fase uap ekstraksi,

yaitu desuperheating zone, condensing zone, dan subcooling zone. Antara zona

satu dengan lainya dipisahkan oleh pelat baffle. Uap ekstraksi berfase superheat

masuk ke dalam shell melalui extraction steam inlet, menuju area desuperheating

zone di mana kalor sensibelnya akan diserap sehingga temperaturnya turun sampai

mendekati jenuh. Uap ekstraksi jenuh diarahkan oleh pelat-pelat baffle menuju

area condensing zone di mana kalor latennya diserap sehingga terkondensasi

menjadi cair (disebut drain) dan ditampung di dasar shell. Karena pebedaan

tekanan, drain akan terhisap masuk memenuhi ruang subcooling zone di mana

sebagian kalor sensibelnya diserap sehingga temperaturnya turun. Pada zona

subcooling dan condensing akan timbul non condensable gas yang dikeluarkan

secara terus menerus melalui venting.

Gambar 2.7 High Pressure Heater PLTU Rembang
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2.6 Kinerja High Pressure Heater

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja high pressure

heater, di antaranya adalah sebagai berikut9.

1. Material pipa, diameter pipa, ketebalan dinding pipa,panjang pipa,

serta pengaturannya.

2. Kebersihan pipa.

3. Keberadaan non-condensable gas di sisi uap ekstraksi.

4. Level drain uap ekstraksi.

5. Temperatur awal, tekanan awal, dan laju alir air umpan.

6. Tekanan dan temperatur awal uap ekstraksi.

7. Entalpi dan laju aliran drain uap ekstraksi.

8. Konfigurasi aliran air umpan.

Seperti alat penukar kalor pada umumnya, high pressure heater dapat

diukur kinerjanya dengan berbagai indikator. Indikator yang dipakai adalah

terminal temperature difference (TTD), drain cooler approach (DCA), laju aliran

uap ekstraksi (ṁh), koefisien perpindahan kalor keseluruhan (U), dan effectiveness

(ɛ). Untuk bisa menentukan nilai dari tiap indikator ini diperlukan data mengenai

berbagai parameter, seperti tekanan, suhu, dan laju aliran.

Terminal temperature difference (TTD) merupakan salah satu indikator

yang menunjukkan kinerja high pressure heater. TTD merupakan selisih antara

temperatur jenuh uap ekstraksi pada tekanan masuknya (dicari dengan

menggunakan aplikasi stem table) dengan temperatur keluaran air umpan.

Semakin kecil TTD, kinerja HPH semakin baik.

9 Nelson Thompson, ASME PTC 12. 1-2000, The American Society of Mechanical Engineers
New York, 2000, hal. 17
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TTD = Ts-T2 ...
10

Keterangan:

Ts= Temperatur saturasi uap ekstraksi pada tekanan awal (°C)

T2= Temperatur air umpan keluar HPH (°C)

Drain cooler approach merupakan selisih antara temperatur drain uap

ekstraksi keluaran high pressure heater dengan temperatur masuk air umpan.

Semakin kecil selisihnya maka kinerja HPH semakin baik.

DCA = T4-T2 ...
11

Keterangan:

T4 = Temperatur keluaran drain uap ekstraksi (°C)

T2 = Temparatur keluaran air umpan (°C)

Gambar 2.8 TTD dan DCA ...12

10 Ibid, hal. 47
11 Ibid, hal. 47
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Laju aliran uap ekstraksi merupakan salah satu indikator kinerja HPH.

Semakin banyak uap ekstraksi yang dibutuhkan, artinya pasokan uap untuk

penggerak turbin berkurang sehingga dapat merugikan. Pada perhitungan kinerja

HPH, semua kerugian diabaikan sehingga berlaku persamaan heat balance. Laju

aliran uap ekstraksi dapat dihitung dengan persamaan heat balance.

Q1 =  Q2

Qair umpan =  Qpada uap ekstraksi

ṁc. (h2 - h1) = ṁh. (h3 - h4) ...13ṁ 															 = ṁ
Keterangan:

ṁc ; laju aliran air umpan (kg/s)

ṁh ; laju aliran uap ekstraksi (kg/s)

h1 ; entalpi air umpan masuk (kJ/kg)

h2 ; entalpi air umpan keluar (kJ/kg)

h3 ; entalpi uap ekstraksi masuk (kJ/kg)

h4 ; entalpi drain dari uap ekstraksi keluar (kJ/kg)

Koefisien perpindahan kalor keseluruhan (U) menunjukkan kemampuan

HPH dalam memindahkan sejumlah kalor untuk tiap satuan luas, tiap satuan

perbedaan suhu, dan tiap satuan waktu. Semakin besar nilai U maka kinerja HPH

semakin baik.

12 Ibid, hal. 22
13 T. Kuppan, Heat Exchanger Design Handbook,Marcel Dekker. Inc New York, 2000, Hal. 29
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U =
		.( .		 ) ...14

Keterangan:

Q : laju perpindahan kalor (kJ/s)

A : area perpindahan kalor (m2)

F : faktor koreksi LMTD

LMTD : Log mean temperature difference (°C)

Untuk menghitung nilai U harus diketahui terlebih dahulu nilai Q, A, F, dan

LMTD. Q merupakan laju perpindahan kalor pada high pressure heater.

Persamaan untuk menghitung nilai Q adalah sebagai berikut.

Q = ṁc.(h2-h1)...
15

Keterangan:

ṁc = Laju aliran air umpan

h1 = Entalpi air umpan masuk HPH

h2 = Entalpi air umpan keluar HPH

Nilai A merupakan luasan perpindahan kalor yang dimiliki alat penukar

kalor high pressure heater. Nilai A diketahui dari data spesifikasi teknis high

pressure heater. LMTD adalah perbedaan temperatur rata-rata logaritmik antara

air umpan dengan uap ekstraksi. Untuk counterflow heat exchanger, persamaan

yang dipakai untuk mencari nilai LMTD adalah sebagai berikut.

14 Frank P. Incropera, Fundamentals of Heat and Mass Transfer, John Wiley & Sons. Inc, 2007,
hal. 676

15 Ibid, hal.676
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LMTD =
	 		( )			(	( )( )	) ...16

Keterangan:

T1 ; Temperatur air umpan masuk (0C)

T2 ; Temperatur air umpan keluar (0C)

T3 ; Temperatur uap ekstraksi masuk (0C)

T4 ; Temperatur drain uap ekstraksi keluar (0C)

Karena high pressure heater merupakan shell and tube heat exchanger

dengan konfigurasi aliran yang tidak sepenuhnya counterflow, maka perlu ada

faktor koreksi (F) untuk LMTD. Faktor koreksi ditentukan dengan menggunakan

grafik faktor koreksi LMTD untuk single pass shell & U Tube STHE (gambar 2.9)

Gambar 2.9 Grafik faktor koreksi LMTD ...17

16 Ibid, hal. 678
17 Richard C.Byrne,Tubular Exchanger Manufacturer Association Eighth Edition,Hal.137
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Untuk bisa menentukan F pada grafik koreksi faktor koreksi, harus

diketahui terlebih dahulu nilai temperature eficiency (P) dan capacity ratio (R).

Menentukan Temperature Efficiency (P):

P = ...18

Menentukan Capacity Ratio (R):

R = ...19

Indikator terakhir dalam melihat kinerja high pressure heater adalah

effectiveness (ɛ). Effectiveness merupakan angka yang menunjukkan perbandingan

antara laju perpindahan kalor yang terjadi pada alat penukar kalor dengan laju

perpindahan kalor maksimum yang mungkin dicapai. Nilai effectiveness berkisar

antara nol dan satu, semakin mendekati satu, maka kinerja alat semakin baik.

Persamaan untuk menentukan effectiveness pada shell and tube heat exchanger

with one shell pass and two pass tube adalah sebagai berikut.

ɛ = 	2 1 + + 1 + 2 12 × 1+ − (1+ 2)12
1− − (1+ 2)12

− 1
...20

Keterangan:

Cr = Kapasitas kalor relatif

NTU= Number of transfer unit

Cr atau kapasitas kalor relatif adalah perbandingan antara kapasitas kalor

minimum (Cmin) dan maksimum (Cmax).

18 Ibid, hal. 137
19 Ibid, hal. 137
20 Loc. cit, hal. 689



27

Cr =	 CminC	 ...21

Cmin dan Cmax ditentukan dengan menghitung nilai kapasitas kalor pada sisi

air umpan (Cc) dan sisi uap ekstraksi (Ch).

Cc =
ṁ .( )

...22

Ch =
ṁ .( )

...23

Setelah diketahui nilai Cc dan Ch, lalu dibandingkan, yang lebih kecil

nilainya ditentukan sebagai Cmin dan yang lebih besar ditentukan sebagai Cmax.

NTU merupakan nilai yang penting dalam analisa alat penukar kalor. Untuk

menentukan nilai NTU dilakukan dengan persamaan berikut.

NTU =
	.	 ...24

21 Loc. cit, hal. 688
22 Nelson Thompson, ASME PTC 12. 1-2000, The American Society of Mechanical Engineers

New York, 2000, hal. 46
23 Ibid, hal. 46
24 Frank P. Incropera, Fundamentals of Heat and Mass Transfer, John Wiley & Sons. Inc, 2007,

hal. 687


