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ABSTRAK
PENERAPAN PERHITUNGAN DESAIN UNTUK PENUKAR KALOR RSG-
GAS: Makalah ini bertujuan menerapkan perhitungan desain pada penukar kalor RSG-
GAS. Perhitungan desain konvensional pada hakekatnya memerlukan langkah-langkah
berulang dalam memasukkan input-input yang tersedia. Proses yang cukup panjang
dapat dikerjakan dengan bantuan program komputer. Metoda yang mendasari adalah
pencapaian konvergensi melalui proses trial-error. Inputnya berupa opsi-opsi data
geometri standar, beban kalor, laju aliran, suhu-suhu yang diekspektasikan termasuk
terpenuhinya syarat limitasi rugi tekanan. Pokok desain penukar kalor adalah
menentukan luas transfer kalor, geometri clan dimensi-dimensi lainnya. Hasil
perhitungan mencakup spesifikasi desain sebagaimana tertera pada Lembar TEMA
standar. Desain penukar kalor untuk RSG-GAS ini dilakukan dengan pembuatan
program komputer. Perhitungan untuk verifikasi dengan sumber acuan telah diperoleh
dengan hasil yang dapat diterima. Selanjutnya, perhitungan desain untuk penukar kalor
RSG-GAS tampak bahwa ukuran penukar kalor (heat exchanger sizing) menunjukkan
lebih besar dibanding penukar kalor RSG-GAS yang ada.

Kata Kunci : Desain Penukar Kalor, Program Komputer

ABSTRACT
APPLICATION OF DESIGN CALCULATION FOR RSG-GAS HEAT-
EXCHANGER: Objective of this paper is to apply the design calculation for the RSG-
GAS heat exchanger. The Principe of conventional design calculation requires repeated
steps in entering the existing input data. This method can be solved easily by computer
program. The method is based on the fast reaching convergence in the trial-error
process. Data options of standard geometries, heat duty, flow rate, expected
temperature including acceptable pressure drop limitation were applied The main heat
exchanger design is to decide the heat transfer area, geometry's and also other
dimensions. Result of program as like design specification in the same manner as listed
in the sheet of TEMA standard Creating the computer program is used to design the
heat exchanger of RSG-GAS. Calculation results agreed very well with verified results
achieved from the reference source. Indeed, design result for the exchanger of RSG-
GAS seemly shows that the heat exchanger sizing is greater than existing exchanger of
RSG-GAS.

Keywords:, Heat Exchanger Design, Computer Program
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PENDAHULUAN

Penukar kalor di RSG-GAS merupakan unit interface yang sangat penting pada

sistem pendingin reaktor yakni untuk memindahkan kalor daTi sistem aliran pendingin

primer ke sekunder. Penukar kalor RSG-GAS adalah shell-tube, di mana jenis shell-tube

ini memiliki banyak faktar keuntungannya. [1] Oleh karena itu pemahaman dalam

menerapkan perhitungan desain penukar kalar memiliki aspek penting, khususnya untuk

menghitung kembali desain penukar kalar RSG-GAS. Meskipun telah sekian lama

beroperasi, namun sampai saat ini belum ada suatu basil perhitungan desain yang

memadai untuk unit penukar kalor di RSG-GAS.

Prinsip desain penukar kalor adalah mampu memindahkan energi kalor secara

optimal, permukaan transfer kalor minimum dan kondisi operasi yang efektif Ada suatu

batasan-batasan yang harus dipenuhi yakni rugi tekanan yang diijinkan. Parameter lain

perlu dipertimbangkan juga adalah persyaratan yang terkait dengan antisipasi besaran

kontra koefisien transfer kalor yaitu faktor fouling yang bisa diterima (reasonable

fouling).

Metodologi yang lazim dipakai dalam desain tersebut merupakan metoda tria/-

error untuk memperoleh parameter koefisien transfer kalor (Uo) sampai konvergensi di

mana hal ini akan banyak menghabiskan waktu. Pada awalnya nilai Uo hams

diasumsikan terlebih dahulu, setelah itu di akhir proses perhitungan Uo dapat

ditentukan. Kriteria dari keberhasilan perhitungan ini adalah diperolehnya Ua di mana

syarat limitasi rugi tekanan (LiP) terpenuhi. Selain data-data input yang diperlukan,

perhitungan desain ini juga memerlukan langkah opsi berulang untuk memilih data

geometri standar yang ada. [2]

Di dalam proses perhitungan yang selalu mengerjakan langkah-langkah berulang

clan metoda yang panjang ini tentu cenderung dapat diproses dengan mudah apabila

diaplikasikan dengan menggunakan program komputer. Metoda trial-error merupakan

proses lopping yang mana dapat dilakukan dengan komputer. Program komputer yang

dibuat juga diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perhitungan cepat (Quick

calculation) desain penukar kalor, baik dilingkup instalasi reaktor fiset, petroleum

refinery maupun pabrik kimia.

adalah

mengaplikasikan program komputer berdasarkan metoda trial-error dalam menghitung
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nilai Vo. Metoda desain ini hanya dibatasi pada problem yang spesifik yakni desain alat

penukar kalor jenis shell-tube dan fluidanya cair bukan dua rasa.

TEORI

DESAIN PENUKAR KALOR

Diagram proses desain penukar kalor secara keseluruhan ditampilkan pada

gambar 1. Perhitungan desain berada pada langkah I di mana problem teridentifikasi

dengan lengkap. Adapun langkah II (di luar garis kotak) merupakan kegiatan tersendiri

sampai pekerjaan akhir desain penukar kalor secara utuh diperoleh. Langkah n ini

mencakup penentuan tersedianya bahan, proses fabrikasi, costing dan ruang instalasi

yang tersedia. [3]
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Gambar 1. Diagram Struktur Proses Desain

Secara umum Penukar kalor memiliki lintasan fluida yang dikenal sebagai sisi-

shell clan sisi-tube. Fluida I mengalir pada sisi-shell sedangkan fluida II melalui sisi-

tube. Sejumlah tube dirangkai menjadi suatu bundel yang berada di dalam ruang sisi-

shell. Ruang menuju clan meninggalkan sisi-sisi lintasan ini dikatakan sebagai kanal

kepala penukar kalor (kanal header/end), pengertian ini ditunjukkan pada gambar 2.

Dalam desain penukar kalor, sisi-shell clan tube masing-masing dihitung kinerjanya clan

berdasarkan data input yang digunakan.
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Gambar 2 Sketsa Penukar Kalor Shell-tube

Letak tube bisa ditata dalam berbagai susunan, yang mana dalam prakteknya

susunan segitiga (triangular layout) dan segi empat (square layout) paling sering

digunakan. Diameter tube memiliki rentang antara 16 mm sampai 50 mm, diameter

yang kecil akan lebih efisien namun menghadapi kesulitan dalam proses cleaning-up.

Panjang efektif tube standar yang umum adalah 1,83 m, 2,44 m 3,66 m dan 4,88 m

dengan layout pola segitiga dan segiempat. [ 2 ] Berikut ini di tunjukkan beberapa

contoh data-data standar TEMA (Tubular Exchanger Manufacturer Association) untuk

dimensi tube clan pitch tube: [3]

TRANSFER KALOR

Gambar 3 mengilustrasikan pemahaman tentang transfer kalor yang merambat

dari tluida panas menuju tluida dingin melalui suatu ketebalan tube. Koefisien transfer

Tabell. Dimensi Standar Tube (TEMA) I
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kalor individu terdapat pada peristiwa konveksi kalor di kedua film tiap sisi permukaan

dinding. Secara keseluruhan koefisien transfer kalor diwakili oleh Uoverall (Uo).

,~ Fluid film-

-

T1--- Sisi tube
(Fluida I)Sisi Shell

(Fluida
II) _8&

T.

-)..

hshell htube

:':r~~:,.

Gambar 3. Pemahaman Prom Suhu Transfer Kalor

Proses komputasi berlangsung di dalam perhitungan transfer kalor clan rugi
tekanan yang mana menggunakan persamaan-persamaan sebagai berikut:

Laju energi kalor Q clan perubahan suhu masuk-keluar fluida I dari TI,in sampai TI.out

Qshell = Qlllbe =MC(~,in -~,out} .(1)

di mana M : Laju Fluida dan C : kalor spesifik.

hecla suhu logaritmik Terata antar fluida-fluida (lmtd) di dalam penukar kalor

diekspresikan oleh persamaan berikut, [2]

,(2)

Apabila jumlah lintasan fluida lebih dari satu (multipass) maka pada persamaan (2) ini

oleh Muller-Bowman digunakan faktor koreksi. [1]

Peristiwa transfer kalor yang teljadi pada penukar kalor adalah sebagai berikut,

-~~
U ,,[mtd

.(3)A=

A (luas transfer kalor) digunakan untuk menentukan jumlah tube, akan tetapi A

hanya dapat dihitung dengan mengasumsi nilai Uo (koefisien transfer kalor overall)

terlebih dahulu.

Tahap untuk menghitung kembali Vo dari koefisien individu sisi-tube clan sis-

shell adalah sebagai berikut

:1]
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Sisi-tube.

sisi-shell:

kh = 0 3 6( -!- )Re 0,55P 0,33 A.
8 , d 8 ft Y.

8
(5)

di mana,

Re : Bilangan Reynolds, Pr : Prandtl, k : konduktifitas tennal, d : diameter, fjJ : koreksi

apabila perbedaan suhu-suhu fluid a besar

Dari persamaan di atas, Uo dapat dihitung kembali dengan persamaan berikut ini : [4]

u = 1
0

(II h..)+(II ht)+Rd

Rd adalah faktor resistansi yang tergantung dari jenis-jenis fluida yang digunakan.

Faktor resistansi akibat kotoran (fouling) yang terkandung di dalam penukar

kalor (Rdtot) harus diantisipasi sebagai toleransi adanya resistan kekotoran. Parameter-

parameter lain seperti densitas, viskositas, kalor spesifik clan konduktifitas kalor fluida

dapat diambil dari subprogram tersendiri atau diinput secara manual. Luas permukaan

yang diperlukan untuk desain penukar kalor dapat dihitung ulang berdasarkan harga Uo

im

Jumlah tube yang diperoleh berdasarkan luasan transfer kalor keseluruhan (A)

dibagi dengan luasan satu tube (At) yang telah ditentukan pada awal perhitungan adalah,

Ant=-
A'"t

,(7)

Jumlah tube clan dimensi-dimensi tube ini dipakai dalam penentuan koefisien ht,

koefisien hs, diameter shell clan rugi-rugi tekanan. Perhitungan-perhitungan ini cukup

akurat bilamana fluida-fluida yang bekerja adalah cairan bukan 2 rasa. [4]

RUG! TEKANAN

Rugi tekanan merupakan salah satu penentu dalam desain penukar kalor. Oleh

karena itu batasan rugi tekanan yang disyaratkan di kedua sisi tidak boleh dilampaui.
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Pada sisi-tube, rugi tekanan dihitung oleh persamaan berikut: [4]

~= (8)

Sedangkan pada sisi-shell digunakan persamaan Kern,[l]
2

APs = f(~)(NB+ 1)(!!::.!-).
d. 2gc

, (9)

di mana,

f friksi, L: panjang, d: diameter, np: jumlah baffel, np: jumlah lintasan, v: kecepatan

fluida dan p: densitas.

LANGKAHPERHITUNGAN

Pada prinsipnya proses desain penukar kalor terdiri atas 3 tahap utama

perhitungan yang meliputi

1 Setelah Inventarisasi input data suhu-suhu, jenis/laju fluida clan beban kalor dapat

diidentifikasikan untuk perhitungan maka selanjutnya dilaksanakan pemilihan jenis

dan ukuran-ukuran bahan yang akan digunakan sebagai komponen alat penukar

kalor. Untuk itu standar TEMA digunakan sebagai acuan.

Mengasumsikan nila Uo yang dilanjutkan dengan perhitungan ulang menentukan

nilai Uo kembali. Apabila nilai Uo sudah mencapai konvergensi dengan toleransi (8)

tertentu maka proses trial-error dihentikan. Tahap ini merupakan

proses

perhitungan transfer kalor.

3 .Menghitung besarnya rugi tekanan di dalam penukar kalor, memeriksa bilamana

melebihi nilai batas. Perhitungan akan berulang ke depan ketika rugi tekanan masih

melampaui batas yang disyaratkan.

Secara skematik prosedur perhitungan desain penukar kalor ditampilkan pacta Gambar

4. berikut:
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Gambar 4. Diagram Alir Program

Data-data operasi yang digunakan sebagai pendukung untuk perhitungan desain

penukar kalor RSG-GAS dikutip dari lembar spesifikasi alat (specification sheet)

penukar kalor JE-O 1/2 RSG-GAS, ditunjukkan pada tabel 2,
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Pada tahap pertama proses perhitungan, output dari hasil perhitungan desain

dikomparasikan dengan data acuan, hat ini dimaksudkan sebagai "verifikasi" untuk

mengetahui sejauh mana keakurasian perhitungan desain melalui program komputer

yang telah dibuat. Hasil verifikasi tersebut, parameter-parameter yang dipilih

sebagaimana parameter yang lazim ditunjukkan di dalam lembar spesifikasi penukar

kalor standar TEMA. Data operasi yang merupakan parameter input, umumnya

dibutuhkan pada tahap pertama kali memulai melakukan desain sebagaimana tercantum

dalam Tabel 3. Dari data operasi yang direncanakan ini kemudian dihimpun beberapa

langkah preparasi yang diperlukan dalam rangka merealisasikan proses desain suatu

penukar kalor. Begitu pula ditentukan ripe dari penukar kalor jenis shell-tube dan bahan

yang digunakan sesuai dengan jenis fluida yang ada.

HASn. DAN PEMBAHASAN

Tabel 3 menyajikan hasil verifikasi perhitungan desain, parameter-parameter

dipilih sebagaimana parameter yang lazim ditampilkan di dalam lembar spesifikasi

penukar kalor standar TEMA. Secara umum dikatakan bahwa hasil verifikasi

adanya beberapa perbedaan untuk prediksi koefisien transfer kalor yang nampaknya di

sini semata-mata disebabkan oleh simpangan basil desain untuk parameter geometrinya.
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Kemudian untuk input program yang lain dapat digunakan dalam perhitungan

desain penukar kalor sejauh batasan yang telah ditentukan di dalam program tidak

dilanggar. Disamping itu perhitungan akan lebih baik bilamana beda suhu-suhu fluida

cukup kecil, hat ini dimaksudkan untuk menghindari adanya faktor koreksi terhadap

besaran hecla suhu Imtd.

Perlu kiranya disampaikan di sini bahwa dalam desain penukar kalor

sebagaiamana diuraikan dalam teori yakni mengasumsikan Uo pada kesempatan

Untuk menghindari problem konvergensi maka disarankanpertama. proses

menggunakan nilai Uo dalam rentang harga yang realistis di mana Uo ini dapat

diperkirakan dengan mengutip dari buku acuan. Problem running dapat dihentikan

326
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ditengah jalan ketika angka turbulensi Re lebih kecil dari batasan. Pemahaman tentang

hal ini harns diprediksi oleh desainer di mana kecepatan aliran fluid a (v) perlu

cukup. Selanjutnya LiP di kedua sisipun
dapat mengakibatkan tingginya LiP. --

mengestimasikan kembali diameter tube

Akibatnya perhitungan transfer kalor harus

Ko

kalor dan LiP dapat diterima. Bagaimanapun juga dari running yang telah dikerjakan

dengan program komputer, maka proses perhitungan desain penukar kalor dapat

berlangsung lebih cepat.

Selanjutnya di dalam konteks proses perhitungan desain secara umum, tahap

setelah diperoleh basil desain adalah pemeriksaan kembali data perameter desain untuk

penyesuaian dengan spesifikasi penukar kalor yang ada di pasaran komersial dan

ruangan instalasi yang tersedia.

Tabel 4 menunjukkan hasil desain penukar kalor untuk sistem pendingin RSG-

GAS, di mana ke dua fluida kerjanya air pada sisi-shell maupun pada sisi-tube. Suhu

fluida I (pendingin primer) mengalir sebesar 430 kg/detik diharapkan turun dari 49°C

menjadi 40°C sedangkan fluid a II (pendingin sekunder) dari 32°C menjadi 40°C. Beban

kalor 16200 kwatt clan aliran fluida II adalah 485 kg/detik. [5] Data faktor fouling tidak

tersedia pada lembar spesifikasi alat, oleh karena itu dalam perhitungan desain ini

ditetapkan 5,0.10-5 j.cm2.K/kal.

Hasil perhitungan desain penukar kalor RSG-GAS ini terlihat adanya angka

yang lebih besar untuk jumlah tube, luas permukaan transfer kalor clan diamenter shell.

Ral ini dapat dikatakan bahwa ukuran penukar kalornya (heat exchanger sizing)

menjadi lebih besar dibanding dengan penukar kalor RSG-GAS yang ada. Artinya hasil

desain perhitungan memberikan toleransi kapasitas clan prediksi rugi tekanan yang lebih

aman, akan tetapi tentu saja biaya/harga lebih mahal. Catatan tambahan bahwa dalam

hal jumlah tube yang tetap maka luasan transfer kalor yang lebih besar dapat berdampak

pada penurunan hecla suhu antara aliran pendingin primer (panas) clan sekunder

(dingin).

hams dipenuhi, Sementara itu, kenaikan vnsekuensi 

terhadap tingginya LiP adalah

yang lebih besar daTi estimasi pertama.

diulang kembali sampai perolehan transfer
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KESIMPULAN

.

Verifikasi untuk perhitungan telah dilakukan antara basil desain yang diperoleh

dengan data acuan, penyimpangan yang ada untuk desain parameter geometri dapat

diterima. Adapun penyimpangan untuk prediksi AP clan transfer kalor adalah

konsekuensi akibat simpangan daTi parameter geometrinya.

diperolehHasil perhitungan desain pada penukar kalor RSG-GAS yang diperoleb

menunjukkan bahwa jumlah tube dan diameter shell lebih besar. Berarti pula,

diperoleh

.

ukuran penukar kalor (heat exchanger sizing) hasil perhitungan lebih besar

dibanding dengan penukar kalor RSG-GAS yang ada. Hasil perhitungan desain

memberikan toleransi kapasitas clan prediksi rugi tekanan yang lebih aman.

328
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