
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Perpindahan Panas 

Panas adalah salah satu bentuk energi yang dapat dipindahkan dari satu 

tempat ke tempat lain, tetapi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Dalam 

suatu proses, panas dapat mengakibatkan terjadinya kenaikan suhu suatu zat, 

perubahan tekanan, reaksi kimia dan kelistrikan. Sedangkan perpindahan panas 

dapat didefinisikan yaitu berpindahnya sejumlah energi dari suatu daerah ke 

daerah lain sebagai akibat adanya perbedaan suhu antara daerah-daerah 

tersebut. 

Perpindahan panas adalah perpindahan energi karena adanya perbedaan 

temperatur. Perpindahan kalor meliputi proses pelepasan maupun penyerapan 

kalor, untuk mencapai dan mempertahankan keadaan yang dibutuhkan sewaktu 

proes berlangsung. Kalor sendiri adalah salah satu bentuk energi. 

Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak musnah, 

contohnya hukum kekekalan massa dan momentum, ini artinya kalor tidak hilang. 

Energi hanya berubah bentuk dari bentuk yang pertama ke bentuk yang ke dua. 

Kalor dapat berpindah dengan tiga macam cara yaitu Radiasi, Konduksi dan 

Konveksi. Kalor adalah energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih 

tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah ketika kedua benda bersentuhan. Suhu 

adalah ukuran rata -rata energi kinetik partikel dalam suatu benda. Kalor yang 

diberikan dalam sebuah benda dapat digunakan untuk 2 cara, yaitu untuk merubah 

wujud benda atau untuk menaikkan suhu benda itu.  

 



Besar kalor yang diberikan pada sebuah benda yang digunakan untuk 

menaikkan suhu tergantung pada : 

 massa benda 

 kalor jenis benda 

 perbedaan suhu kedua benda 

Secara alami, panas selalu mengalir dari benda bersuhu tinggi kebenda 

yang bersuhu lebih rendah, tetapi tidak perlu dari benda berenergi termis banyak 

ke benda berenergi termis lebih sedikit. Kalor adalah suatu bentuk energi yang 

diterima oleh suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berubah suhu atau 

wujud bentuknya. Kalor berbeda dengan suhu, karena suhu adalah ukuran dalam 

satuan derajat panas. Kalor merupakan suatu kuantitas atau jumlah panas baik 

yang diserap maupun dilepaskan oleh suatu benda. 

2.2. Jenis-jenis Perpindahan Panas 

a. Radiasi  

Yang dimaksud dengan pancaran (radiasi) ialah perpindahan kalor melalui 

gelombang dari suatu zat ke zat yang lain. Semua benda memancarkan kalor. 

Keadaan ini baru terbukti setelah suhu meningkat. Pada hakekatnya proses 

perpindahan kalor radiasi terjadi dengan perantaraan foton dan juga gelombang 

elektromagnet. Apabila sejumlah energi kalor menimpa suatu permukaan, 

sebagian akan dipantulkan, sebagian akan diserap ke dalam bahan, dan sebagian 

akan menembusi bahan dan terus ke luar. Jadi dalam mempelajari perpindahan 

kalor radiasi akan dilibatkan suatu fisik permukaan. 

Ciri-ciri radiasi yaitu : 

• Kalor radiasi merambat lurus 

• Untuk perambatan itu tidak diperlukan medium (misalnya zat cair atau gas). 



Holman [8] menjabarkan laju perpindahan kalor secara radiasi dapat dinyatakan 

sebagai : 

q= ε . A . σ(Ts4 – T4sur) 

Dimana : 

ε = emisivitas ;sifat radiasi pada permukaan 

A = luas permukaan (m) 

σ = konstanta Stefan-Boltzman (5,67.108 W/m2.K4) 

Ts4 = temperatur absolute permukaan (K4) 

T4sur = temperatur sekitar (K4) 

b. Konduksi 

Konduksi merupakan perpindahan panas dari tempat yang bertemperatur 

tinggi ke tempat yang bertemperatur rendah di dalam medium yang bersinggungan 

langsung. Jika pada suatu benda terdapat gradien suhu, maka akan terjadi 

perpindahan panas serta energi dari bagian yang bersuhu tinggi ke bagian yang 

bersuhu rendah, sehingga dapat dikatakan bahwa energi akan berpindah secara 

konduksi, laju perpindahan kalornya dinyatakan sebagai: 

q= -k.A.∂T/∂x 

Dimana : 

q  = laju perpindahan kalor (W) 

∂T/∂x = gradien suhu perpindahan  

k = konduktifitas thermal bahan (W/m.K)  

A  = luas bidang perpindahan kalor (m2) 

c. Konveksi 

Konveksi merupakan perpindahan panas antara permukaan solid dan 

berdekatan dengan fluida yang bergerak atau mengalir dan itu melibatkan 



pengaruh konduksi dan aliran fluida. 

Laju perpindahan kalor secara konveksi dapat dinyatakan sebagai : 

 q= h.A(Ts-T∞) 

Dimana : 

h = koefisien perpindahan panas konveksi (W/m2.K) 

A = luas penampang (m2) 

Ts = temperatur plat (K) 

T∞ = temperatur fluida yang mengalir dekat permukaan (K) 

2.3. Macam-macam Alat Perpindahan Panas 

Alat perpindahan panas berdasarkan fungsinya adalah sebagai berikut: 

a. Chiller 

Alat penukar panas ini dipergunakan untuk mendinginkan fluida sampai 

pada temperatur sangat rendah. Temperatur pendingin di dalam chiller jauh lebih 

rendah dibandingkan dengan pendinginan yang dilakukan dengan pendingin air. 

Untuk Chiller ini, media pendingin yang digunakan biasanya ammonia atau freon. 

b. Condenser 

Alat penukar panas ini dipergunakan untuk mendinginkan atau 

mengembunkan uap atau campuran uap sehingga berubah fase menjadi cairan. 

Media pendingin yang digunakan biasanya adalah air. Uap atau campuran uap itu 

akan melepaskan panas laten kepada pendingin. 

c. Cooler 

Alat penukar panas ini digunakan untuk mendinginkan (menurunkan suhu) 

cairan atau gas dengan menggunakan air sebagai media pendingin. Disini tidak 

dipermasalahkan terjadinya perubahan fase atau tidak seperti pada condenser. 

Dengan perkembangan teknologi, maka cooler berpendingin mempunyai 



keuntungan lebih dibandingkan cooler yang menggunakan air sebagai media 

pendingin. 

d. Heat Exchanger 

Alat penukar panas ini bertujuan untuk memanfaatkan panas suatu aliran 

fluida untuk pemanasan aliran fluida yang lain. Maka terjadi dua fungsi sekaligus 

yaitu memanaskan fluida yang dingin sekaligus mendinginkan fluida yang panas. 

Suhu masuk dan keluar kedua jenis fluida dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. 

e. Reboiler 

Alat penukar panas ini bertujuan untuk mendidihkan kembali serta 

menguapkan sebagian cairan yang diproses. Adapun media pemanas yang sering 

dipergunakan adalah steam atau zat panas yang sedang diproses itu sendiri. Hal 

ini dapat dilihat pada distilasi, absorpsi dan stripping. Umumnya reboiler dipasang 

pada bagian bawah dari tower/kolom distilasi penyulingan minyak. 

f. Heater 

Alat penukar panas ini bertujuan untuk memanaskan suatu fluida proses. 

Umumnya zat pemanas yagn digunakan adalah steam atau fluida panas lain yang 

akan melepaskan panas sensibelnya sehingga menjadi kondensat. 

g. Thermosiphon Reboiler dan Forced Circulation Reboiler 

Thermosiphon Reboiler adalah reboiler dimana terjadi sirkulasi fluida yang 

akan dididihkan dan diuapkan dengan proses sirkulasi alamiah (natural 

circulation). Pada reboiler sirkulasi paksa (Forced Circulation Reboiler) sirkulasi 

terjadi karena akibat adanya pompa sirkulasi. 

h. Steam Generator 



Alat penukar panas ini lebih dikenal dengan ketel uap, dimana terjadi 

pembentukan uap dalam unit pembangkti. Panas dari hasil pembakaran bahan 

bakar dalam ketel dipindahkan dengan cara konduksi, konveksi dan radiasi. 

i. Waste Heat Boiler (WHB) 

Jenis ini hampir sama dengan ketel uap, perbedaannya terletak pada 

sumber panas. Kalau pada ketel uap sumber panas berasal dari hasil pembakaran 

bahan bakar dalam dapur ketel, Sedangkan pada WHB panasnya diperloleh dari 

pemanfaatan gas pembakaran (gas buangan-flue gases) atau dari cairan yang 

panas diperoleh dari reaksi-reaksi kimia. 

2.4. Alat Penukar Panas (Heat Exchanger) 

Alat penukar panas adalah alat yang berfungsi untuk mengakomodasikan 

perpindahan panas dari fluida panas ke fluida dingin dengan adanya perbedaan 

temperatur, karena panas yang dipertukarkan terjadi dalam suatu sistem maka 

kehilangan panas dari suatu benda akan sama dengan panas yang diterima benda 

lain. 

Secara umum ada 2 tipe penukar panas, yaitu: 

a. Tipe kontak langsung  

Tipe kontak langsung adalah tipe alat penukar kalor dimana antara dua zat 

yang dipertukarkan energinya dicampur atau dikontakkan secara langsung. 

Dengan demikian ciri khas dari penukar kalor seperti ini (kontak langsung) adalah 

bahwa kedua zat yang dipertukarkan energinya saling berkontak secara langsung 

(bercampur) dan biasanya kapasitas energi yang dipertukarkan relatif kecil.  

b. Tipe tidak kontak langsung  

Tipe tidak kontak langsung adalah tipe alat penukar kalor dimana antara 

kedua zat yang dipertukarkan energinya dipisahkan oleh permukaan bidang 



padatan seperti dinding pipa, pelat, dan lain sebagainya sehingga antara kedua 

zat tidak tercampur. Untuk meningkatkan efektivitas pertukaran energi, biasanya 

bahan permukaan pemisah dipilih dari bahan-bahan yang memiliki konduktivitas 

termal yang tinggi seperti tembaga dan aluminium. Dengan bahan pemisah yang 

memiliki konduktivitas termal yang tinggi diharapkan tahanan termal bahan 

tersebut akan rendah sehingga seolah-olah antara kedua zat yang saling 

dipertukarkan energinya seperti kontak langsung.  

2.5. Jenis-jenis Heat Exchanger 

Heat Exchanger merupakan alat tempat terjadinya perpindahan panas 

antara dua fluida yang berlainan suhu atau berbeda suhu. Panas berpindah dari 

fluida yang suhunya tinggi ke fluida yang suhunya rendah. Berdasarkan fluida yang 

diproses, perpindahan panas dapat terjadi antara dua fluida proses atau juga 

antara satu fluida proses dengan fluida utilitas misalnya air pendingin, udara 

maupun steam. Berikut ini merupakan contoh dari jenis-jenis Heat Exchanger : 

1. Shell & Tube 

Heat exchanger tipe shell & tube menjadi satu tipe yang paling mudah 

dikenal. Tipe ini melibatkan tube sebagai komponen utamanya. Salah satu fluida 

mengalir di dalam tube, sedangkan fluida lainnya mengalir di luar tube. Pipa-

pipa tube didesain berada di dalam sebuah ruang berbentuk silinder yang disebut 

dengan shell, sedemikian rupa sehingga pipa-pipa tubetersebut berada sejajar 

dengan sumbu shell. 



        

Gambar 1. Heat Exchanger Tipe Shell & Tube 

(a) satu jalur shell, satu jalur tube 

(b) satu jalur shell, dua jalur tube 

Komponen-komponen utama dari heat exchanger tipe shell & tube adalah 

sebagai berikut: 

a. Tube 

Pipa tube berpenampang lingkaran menjadi jenis yang paling banyak 

digunakan pada heat exchanger tipe ini. Desain rangkaian pipa tube dapat 

bermacam-macam sesuai dengan fluida kerja yang dihadapi. 

http://artikel-teknologi.com/wp-content/uploads/2013/04/20130430-113350-AM2.jpg


 

Gambar 2. Macam-macam rangkaian pipa tube pada heat exchanger shell & 

tube 

b. Shell  

Bagian ini menjadi tempat mengalirnya fluida kerja yang lain selain yang 

mengalir di dalam tube. Umumnya shell didesain berbentuk silinder dengan 

penampang melingkar. Material untuk membuat shell ini adalah pipa silindris jika 

diameter desain dari shell tersebut kurang dari 0,6 meter. Sedangkan jika lebih 

dari 0,6 meter, maka digunakan bahan plat metal yang dibentuk silindris dan 

disambung dengan proses pengelasan. 

2. Double-Pipe Heat Exchanger  

Heat exchanger ini menggunakan dua pipa dengan diameter yang berbeda. 

Pipa dengan diameter lebih kecil dipasang paralel di dalam pipa berdiameter lebih 

besar. Perpindahan panas terjadi pada saat fluida kerja yang satu mengalir di 

dalam pipa diameter kecil, dan fluida kerja lainnya mengalir di luar pipa tersebut. 

Arah aliran fluida dapat didesain berlawanan arah untuk mendapatkan perubahan 

temperatur yang tinggi, atau jika diinginkan temperatur yang merata pada semua 

sisi dinding heat exchanger maka arah aliran fluida dapat didesain searah. 

http://artikel-teknologi.com/wp-content/uploads/2013/04/20130430-014237-PM1.jpg


 

Gambar 3. Double pipe Heat Exchanger 

3. Spiral Heat Exchanger 

Heat exchanger tipe ini menggunakan pipa tube yang didesain membentuk 

spiral di dalam sisi shell. Perpindahan panas pada tipe ini sangat efisien, namun 

di sisi hampir tidak mungkin untuk melakukan pembersihan sisi dalam tube apabila 

kotor. 

 

Gambar 4. Heat Exchanger Tipe Spiral 

2.6. Komponen Heat Exchanger 

Dalam penguraian komponen-komponen heat exchanger jenis shell and 

tube akan dibahas beberapa komponen yang sangat berpengaruh pada konstruksi 

heat exchanger. Beberapa komponen dari heat exchanger jenis shell and tube, 

yaitu: 

a. Shell 

Kontruksi shell sangat ditentukan oleh keadaan tubes yang akan ditempatkan 

http://artikel-teknologi.com/wp-content/uploads/2013/05/20130501-100707-AM1.jpg
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didalamnya. Shell ini dapat dibuat dari pipa yang berukuran besar atau pelat logam 

yang dirol. Shell merupakan badan dari heat exchanger, dimana didapat tube 

bundle. Untuk temperatur yang sangat tinggi kadang-kadang shell dibagi dua 

disambungkan dengan sambungan ekspansi. Bentuk-bentuk shell yang lazim 

digunakan ditunjukkan pada gambar berikut : 

 

Gambar 5. Jenis shell berdasarkan TEMA 

Tipe-tipe desain dari shell ditunjukkan pada gambar di atas. Tipe E adalah 

yang paling banyak digunakan karena desainnya yang sederhana serta harga 

yang relatif murah. Shell tipe F memiliki nilai efisiensi perpindahan panas yang lbih 

tinggi dari tipe E, karena shell tipe didesain untuk memiliki dua aliran (aliran U). 



Aliran sisi shell yang dipecah seperti pada tipe G, H, dan J, digunakan pada 

kondisi-kondisi khusus seperti pada kondenser dan boiler thermosiphon. Shelltipe 

K digunakan pada pemanas kolam air. Sedangkan shell tipe X biasa digunakan 

untuk proses penurunan tekanan uap. 

b. Tube (Pipa) 

Diameter dalam tube merupakan diameter dalam actual dalam ukuran inch 

dengan toleransi yang sangat cepat. Tube dapat diubah dari berbagai jenis logam, 

seperti besi, tembaga, perunggu, tembaga-nikel, aluminium perunggu, aluminium 

dan stainless steel. Ukuran ketebalan pipa berbeda-beda dan dinyatakan dalam 

bilangan yang disebut Birmingham Wire Gage (BWG). Ukuran pipa yang secara 

umum digunakan biasanya mengikuti ukuran-ukuran yang telah baku, semakin 

besar bilangan BWG, maka semakin tipis tubenya. 

Jenis-jenis tube pitch yang utama adalah : 

a. Square pitch  

b. Triangular pitch  

c. Square pitch rotated  

d. Triangular pitch with cleaning lanes (Kern, 1980)  

 

 

 

 

Gambar 6. Jenis-jenis tube pitch 

c. Sekat (Baffle) 

Adapun fungsi dari pemasangan sekat (baffle) pada heat exchanger ini 

antara lain adalah untuk : 



 Sebagai penahan dari tube bundle.  

 Untuk mengurangi atau menambah terjadinya getaran.  

 Sebagai alat untuk mengarahkan aliran fluida yang berada di dalam tube.  

d. Nozzle 

Titik masuk fluida ke dalam heat exchanger, entah itu sisi shell ataupun 

sisi tube, dibutuhkan sebuah komponen agar fluida kerja dapat didistribusikan 

merata di semua titik. Komponen tersebut adalah nozzle. Nozzle ini berbeda 

dengan nozzle-nozzle pada umumnya yang digunakan pada mesin turbin gas atau 

pada berbagai alat ukur. Nozzle pada inlet heat exchanger akan membuat aliran 

fluida yang masuk menjadi lebih merata, sehingga didapatkan efisiensi 

perpindahan panas yang tinggi. 

e. Front-End dan Rear-End Head 

Bagian ini berfungsi sebagai tempat masuk dan keluar dari fluida sisi 

pipa tubing. Selain itu bagian ini juga berfungsi untuk menghadapi adanya efek 

pemuaian. Berbagai tipe front-end dan rear-end head ditunjukkan pada gambar di 

atas. 

2.7. Perancangan Alat Penukar Panas tipe Shell and Tube 

Sebelum mendesain alat penukar kalor, dibutuhkan data dari laju aliran (flow  

rate) , temperatur masuk dan temperatur keluar, dan tekanan operasi kedua fluida. 

Data ini dibutuhkan terutama untuk fluida gas jika densitas gas tidak diketahui. 

Untuk fluida berupa cairan ( liquid ), data tekanan operasi tidak terlalu dibutuhkan 

karena sifat - sifatnya tidak banyak berubah apabila tekanannya berubah. 

Langkah – langkah yang biasa di lakukan dalam merancang atau mendesain alat 

penukar kalor adalah : 

1. Penentuan heat duty ( Q ) yang diperlukan. Penukar kalor yang direncanakan 



harus memenuhi atau melebihi syarat ini. 

2. Menentukan ukuran ( size ) alat penukar kalor dengan perkiraan yang masuk 

akal untuk koefisien perpindahan kalor keseluruhannya. 

3. Menentukan fluida yang akan mengalir di sisi tube atau shell. Biasanya sisi tube 

di rencanakan untuk fluida yang bersifat korosif, beracun, bertekanan tinggi, atau 

bersifat mengotori dinding. Hal ini dilakukan agar lebih mudah dalam proses 

pembersihan atau perawatannya. 

4. Langkah selanjutnya adalah memperkirakan jumlah tube ( Nt ) yang digunakan 

dengan menggunakan rumus :  

A = Nt (π d0) L di Dimana : 

d0 = diameter luar tube ( mm ) 

L = Panjang tube ( mm ) 

5. Menentukan ukuran shell. Langkah ini dilakukan setelah kita mengetahui jumlah 

tube yang direncanakan. Kemudian perkirakan jumlah pass dan tube pitch yang 

akan digunakan. 

6. Langkah selanjutnya adalah memperkirakan jumlah baffle dan jarak antar baffle 

yang akan digunakan. Biasanya, baffle memiliki jarak yang seragam dan minimum 

jaraknya 1/5 dari diametr shell tapi tidak kurang dari 2 inchi.  

7. Langkah yang terakhir adalah memeriksa kinerja dari alat penukar kalor yang telah 

direncanakan. Hitung koefisien perpindahan panas di sisi tabung  

2.7.1Sensor Suhu LM 35 

Sensor suhu merupakan seperangkat alat yang digunakan untuk 

mengubah besaran panas menjadi besaran listrik yang dapat mendeteksi atau 

mengukur besaran proses variable dengan mudah dianalisi besarnya. Ada 

beberapa metode yang digunakan untuk membuat sensor suhu ini, salah satunya 



adalah dengan cara menggunakan material yang berubah hambatannya terhadap 

arus listrik sesuai dengan suhunya. Sensor suhu LM35 adalah komponen 

elektronika yang memiliki fungsi untuk mengubah besaran suhu menjadi besaran 

listrik dalam bentuk tegangan. Sensor Suhu LM35 yang dipakai dalam penelitian 

ini berupa komponen elektronika elektronika yang diproduksi oleh National 

Semiconductor. 

Sensor suhu LM35 dapat mengubah perubahan temperature menjadi 

perubahan tegangan pada bagian outputnya. Sensor suhu LM35 membutuhkan 

sumber tegangan DC +5 volt dan konsumsi arus DC sebesar 60 µA dalam 

beroperasi. Bentuk fisik sensor suhu LM 35 merupakan chip IC dengan kemasan 

yang bervariasi, pada umumnya kemasan sensor suhu LM35 adalah kemasan TO-

92. Jarak yang jauh diperlukan penghubung yang tidak terpengaruh oleh 

interferensi dari luar, dengan demikian digunakan kabel selubung yang ditanahkan 

sehingga dapat bertindak sebagai suatu antenna penerima dan simpangan 

didalamnya, juga dapat bertindak sebagai perata arus yang mengkoreksi pada 

kasus yang sedemikian, dengan mengunakan metode bypass kapasitor dari 

Vin untuk ditanahkan. 

 

 

  

 

Gambar 7. Sensor LM 35 
 
 

2.7.1.1 Cara Kerja Sensor Suhu LM35 



Sensor LM35 bekerja dengan mengubah besaran suhu menjadi besaran 

tegangan. Tegangan ideal yang keluar dari LM35 mempunyai perbandingan 

100°C setara dengan 1 volt. Sensor ini mempunyai pemanasan diri (self heating) 

kurang dari 0,1°C, dapat dioperasikan dengan menggunakan power supply 

tunggal dan dapat dihubungkan antar muka (interface) rangkaian control yang 

sangat mudah. IC LM 35 sebagai sensor suhu yang teliti dan terkemas dalam 

bentuk Integrated Circuit (IC), dimana output tegangan keluaran sangat linear 

terhadap perubahan suhu. Sensor ini berfungsi sebagai pegubah dari besaran fisis 

suhu ke besaran tegangan yang memiliki koefisien sebesar 10 mV /°C yang berarti 

bahwa kenaikan suhu 1° C maka akan terjadi kenaikan tegangan sebesar 10 mV. 

IC LM 35 ini tidak memerlukan pengkalibrasian atau penyetelan dari luar 

karena ketelitiannya sampai lebih kurang seperempat derajat celcius pada 

temperature ruang. Jangka sensor mulai dari – 55°C sampai dengan 150°C, IC 

LM35 penggunaannya sangat mudah, difungsikan sebagai kontrol dari indikator 

tampilan catu daya terbelah. IC LM 35 dapat dialiri arus 60 μ A dari supplay 

sehingga panas yang ditimbulkan sendiri sangat rendah kurang dari 0 ° C di dalam 

suhu ruangan. Untuk mendeteksi suhu digunakan sebuah sensor suhu LM35 yang 

dapat dikalibrasikan langsung dalam C (celcius), LM35 ini difungsikan sebagai 

basic temperature sensor. 

Secara prinsip sensor akan melakukan penginderaan pada saat perubahan 

suhu setiap suhu 1 ºC akan menunjukan tegangan sebesar 10 mV. Pada 

penempatannya LM35 dapat ditempelkan dengan perekat atau dapat pula 

disemen 

2.8. Faktor yang mempengaruhi Heat Exchanger 



Kinerja dari suatu alat penukar kalor (heat exchanger) dapat dilihat dari 

parameter-parameter berikut: 

a. Faktor Pengotor (Resistance dirt) 

Setelah dipakai beberapa lama, permukaan HE mungkin akan dilapisi 

endapan yang bisa terdapat dalam sistem aliran; atau permukaan itu mungkin 

mengalami korosi sebagai akibat adanya interaksi fluida yang digunakan. Oleh 

sebab itu, lapisan tersebut akan menjadi hambatan bagi perpindahan kalor yang 

seharusnya terjadi sehingga akan menurunkan kinerja dari alat tersebut. Pengaruh 

menyeluruh dari hal tersebut dinyatakan dengan faktor pengotor atau tahanan 

pengotor, Rd . Faktor pengotor didefinisikan sebagai: 

𝑅𝑑 =
1

𝑈𝑘𝑜𝑡𝑜𝑟
−

1

𝑈𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ
 

Dimana U pipa yang sudah tua tersebut dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

𝑈 =
1

1
ℎ𝑖
+
𝑟𝑖ln(𝑟0/𝑟𝑝)
𝑘𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟

+
𝑟𝑗ln(𝑟𝑝/𝑟𝑖)
𝑘𝑝𝑖𝑝𝑒

+
𝑟𝑖

𝑟0ℎ0
+ 𝑅𝑑

 

Jika Resistance dirt di atas sudah memiliki nilai sedemikian besar, maka HE 

tersebut dapat disimpulkan sudah tidah baik kinerjanya. Hambatan pengotor 

dipengaruhi oleh: 

 Sifat fluida 

Makin banyak kandungan pengotornya, makin tinggi hambatan pengotornya.  

 Kecepatan fluida 

Makin cepat alirannya, makin kecil nilai hambatan pengotor. Namun, pada 

kecepatan tertentu justru akan mengurangi keefektifan dari HE. 

 Temperatur operasi 

Makin tinggi suhuhya, makin tinggi nilai hambatan pengotor. 



 Lama operasi 

Hambatan pengotor sebanding dengan lamanya waktu operasi. 

Untuk U<<10000 W/m2 C fouling mungkin tidak begitu penting, karena hanya 

menghasilkan resistan yang kecil. Namun pada water to water heat exchanger 

dimana nilai U disekitar 2000 maka fouling factor akan menjadi penting. Pada 

finned tube heat exchanger dimana gas panas mengalir di dalam tube dan gas 

yang dingin mengelir melewaitinya, nilai U mungkin sekitar 200, fouling factor akan 

menjadi signifikan. 

 

Gambar 8. Kekotoran Pipa 

b. Koefisien perpindahan panas 

Semakin baik sistem maka semakin tinggi pula koefisien panas yang 

dimilikinya. Koefisien perpindahan kalor, U, terdiri dari dua macam yaitu : 

 UC adalah koefisien perpindahan kalor keseluruhan pada saat alat penukar kalor 

masih baru. 

 UD adalah koefisien perpindahan kalor keseluruhan pada saat alat penukar kalor 

sudah kotor. 

Secara umum kedua koefisien itu dirumuskan sebagai: 

𝑈𝑐 =
ℎ𝑖0. ℎ0
ℎ𝑖𝑜 + ℎ0

 



1

𝑈𝐷
=

1

𝑈𝐶
+ 𝑅𝑑𝑖 + 𝑅𝑑𝑜 =

1

𝑈𝐶
+ 𝑅𝑑 

c. Aliran Fluida yang Bertukar Kalor 

 Aliran Kalor Sejajar, kurang efisien dan cepat untuk satu fluida. 

 Aliran Kalor Berlawanan Arah, kalor yang ditransfer lebih banyak. 

d. Penurunan Tekanan (Pressure Drop) 

Pada setiap aliran dalam HE akan terjadi penurunan tekanan karena adanya 

gaya gesek yang terjadi antara fluida dan dinding pipa. Hal ini dapat terjadi pada 

sambungan pipa,  fitting, atau pada HE itu sendiri. Hal ini akan mengakibatkan 

kehilangan energi sehingga perubahan suhu tidak konstan. 

e. Konduktivitas Termal 

Daya hantar kalor yang dimiliki fluida maupun dinding pipa HE sangat 

berpengaruh pada kemampuan kalor tersebut berpindah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


