
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Operasi pengolahan termal terhadap suatu produk seperti pengeringan, 

kristalisasi, evaporasi, dan pasteurisasi membutuhkan banyak energi panas untuk 

prosesnya. Contohnya pengeringan yang membutuhkan energi panas adalah 

pada proses pemanasan udara, peningkatan suhu produk, dan penguapan air. 

Sumber panas biasanya berasal dari pemanas heater atau dari proses 

pembakaran bahan bakar seperti minyak tanah dan biomassa. Selain 

menghasilkan energi panas, proses pemba-karan juga menghasilkan asap, 

sehingga pemanas heater merupakan salah satu pilihan yang baik sebagai 

sumber panas. Suatu unit operasi yang dapat mentransfer energi Heat Exchanger 

adalah alat penukar kalor yang berfungsi untuk mengubah temperatur suatu fluida. 

Proses tersebut terjadi dengan memanfaatkan proses perpindahan kalor dari 

fluida bersuhu tinggi menuju fluida bersuhu rendah. Proses pertukaran kalor 

biasanya tidak melibatkan pemanasan atau kerja dari komponen eksternal. Pada 

kebanyakan heat exchanger, pertukaran kalor antar fluida terjadi diantara dua 

dinding yang terpisah yang mana fluida tidak akan bercampur. 

Heat Exchanger banyak digunakan di berbagai industri karena heat 

exchanger merupakan unit yang berperan penting dalam berbagai unit operasi, 

misalnya dalam industri obat-obatan farmasi, industri perminyakan, industri 

makanan-minuman, dan lain-lain. Selain itu, memiliki beberapa keuntungan, yaitu 

Konstruksi sederhana, kokoh dan aman, biaya yang digunakan relatif murah, 

kemampuannya untuk bekerja pada tekanan dan temperatur yang tinggi dan tidak 

membutuhkan tempat yang luas. 



 

Dikarenakan ada banyak jenis penukar kalor, maka alat penukar kalor dapat 

dikelompokkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yaitu: 

1. Proses perpindahan kalornya. 

2. Jumlah fluida yang mengalir. 

3. Konstruksi dan pengaturan aliran. 

Secara umum heat exchanger dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: 

1. Regenerator  

yaitu heat exchanger dimana fluida panas dan dingin mengalir secara 

bergantian melalui saluran yang sama 

2. Heat exchanger tipe terbuka (Open type heat exchanger) 

yaitu heat exchanger dimana fluida panas dan dingin terjadi kontak 

secara langsung (tanpa adanya pemisah). 

3. Heat exchanger tipe tertutup (Close type heat exchager) 

yaitu heat exchanger dimana fluida panas dan dingin tidak terjadi 

kontak secara langsung tetapi terpisahkan oleh dinding pipa atau suatu 

permukaan baik berupa dinding datar atau lengkung. 

Sedangkan untuk tipe heat exchanger berdasarkan aliran fluidanya dapat 

dikelompokkan menjadi parallel-flow, counter-flow, dan cross-flow. Parallel-flow 

atau aliran searah adalah apabila fluida-fluida dalam pipa heat exchanger mengalir 

secara searah, sedang counter-flow atau sering disebut dengan aliran yang 

berlawanan adalahapabila fluida-fluida dalam pipa heat exchanger mengalir 

secara berlawanan. Cross-flow atau sering disebut dengan aliran silang adalah 

apabila fluida-fluida yang mengalir sepanjang permukaan bergerak dalam arah 

saling tegak lurus. 

Pada perancangan heat exchanger tipe shell and tube biasanya memiliki 



 

ukuran diameter bagian shell berkisar antara 60 – 2000 mm dengan temperatur 

operasi dari -20oC – 500oC. Tekanan maksimal operasi adalah 600 bar.  

Perpindahan panas secara konveksi sangat dipengaruhi oleh bentuk 

geometri heat exchanger dan ketiga bilangan tidak berdimensi yaitu bilangan 

Reynold (Re), bilangan Nusselt (Nu) dan bilangan Prandtl (Pr) fluida. Ketiga 

bilangan tak berdimensi ini tegantung dari kecepatan aliran dan properties fluida. 

Menurut Smith, E. M (1997) besar perpindahan konveksi yang terjadi untuk 

suatu heat exchanger aliran searah tipe shell and tube akan berbeda dengan heat 

exchanger aliran berlawanan tipe shell and tube untuk beda temperatur yang 

sama. Sedangkan besar ketiga bilangan tidak berdimensi tersebut bergantung 

pada kecepatan aliran serta sifat fluida yang meliputi massa jenis, viskositas 

absolut, panas jenis dan konduktivitas panas.  

Besar kecil kecepatan aliran menentukan jenis aliran yaitu aliran laminar 

atau aliran turbulen. Aliran turbulen yang terjadi dalam aliran akibat meningkatnya 

kecepatan aliran akan mempengaruhi bilangan Reynold (Re) dan bilangan Nusselt 

(Nu) yang kemudian mempengaruhi perpindahan panas secara konveksi (Naylor, 

D dan Oosthuzen, P. H., 1999). Namun, semakin tinggi kecepatan aliran berarti 

waktu kontak kedua fluida semakin singkat. Berdasarkan kondisi ini, dapat 

diketahui bahwa besarnya arus yang masuk menentukan besar bilangan Reynold 

yang selanjutnya dapat diketahui kofisien laju perpindahan kalor untuk mengetahui 

pengaruhnya terhadap kinerja alat Heat Exchanger.



 

 
 

1.2. Rumusan Masalah 

Pada tugas akhir ini difokuskan pada perancangan heat exchanger model 

shell dan tube dengan fluida yang digunakan pada bagian shell dan tube adalah 

air. Pada sisi shell berisi air dengan temperatur rendah dan pada sisi tube dengan 

temperatur tinggi. Diharapkan terjadi perpindahan kalor antar fluida tersebut 

sehingga mampu menaikkan temperatur fluida yang dihasilkan. Dalam proses 

pembuatan heat exchanger ini desain tetap mengacu pada standar internasional 

walaupun ada beberapa tahapan yang disesuaikan dengan kondisi yang terbatas, 

yaitu dalam hal biaya dan tenaga. Oleh karena itu muncul beberapa permasalahan 

yaitu : 

1. Bagaimana proses desain sirkulasi aliran dan perlakuan fluida pada system 

shell and tube heat exchanger ? 

2. Apa saja kah bahan dan alat yang digunakan pada praktikum ? 

3. Bagaimana mekanisme kerja alat Heat Exchanger tipe Shell and Tube ? 

4. Bagaimana pengaruh besarnya bilangan Reynold terhadap kinerja Heat 

Exchanger. 


