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PENGEMBANGAN RANCANG BANGUN UNTAI UJI DESALINASI MVC
(TAHAP I)

Geni Rina Sunaryo, Puradwi Ismu Wahyono

ABSTRAK

PENGEMBANGAN RANCANG BANGUN UNTAI UJI DESALINASI MVC (TAHAP I).
Rancangan sistim evaporasi/kondensasi dari unit desalinasi MVC yang terdiri daTi4 modul telah dibuat.
Setiap modul terdiri dari 29 tubes dimana jarak antara lempeng penyangga satu dengan yang lainnya
adalah ],7m. Ke 4 modul tersebut dapat dirangkai seri maupun paTRIe!berdasarkan tujuan penelitian.
Rancangan tersebut dibuat berdasarkan perhitungan proses desalinasi MVC secara kese]uruhan.
Parameter masukan dipakai antara lain debit produk yang diinginkan, temperatur destilat yangdiinginkan,
titik didih, clan lain sebagainya. Dari basil perhitungan tersebut di dapat kondisi optimum total luas
permukaan yang dibutuhkan untuk kondesor-evaporator skala laboratorium adalah 23,8 m2 sehingga
panjang pipa dengan diameter luar 16mm clantebal ],2 mm yang diperlukan menjadi 345 m. Koefisien
perpindahan panas untuk evaporasi clan pendidihan adalah 4,]5 kwh/m2.°C clan4,32 kwh/m2.oC,serta
koefisien pendidihan clanevaporasi sekitar 4 kwh/m2. °C , clankoefisien kondensasi sebesar 53 kwh/m2.
DC. Panjang pipa yang diperuntukkan pre heater luaran destilat clanbrine dengan diameter clantebal
yang sarna adalah 24 m clan ]50m. Konsumsi listrik yang diperlukan kompresor untuk setiap m3 air
adalah 322,85 kWh. Dari basil perhitungan optimum maka didapat]ah rancangan evaporator/kondensor
MYC.

ABSTRA CT

DESIGN ENGINEERING DEVELOPMENT OF EXPERIMENTAL MVC DESALINATION
INST ALLA TION (PART I). The designfor evaporator/condensor unitfrom the MVC desalination has
been made in 4 modules. Each module is consisted by 29 Stainless steel tubes, where the distance
between the plates is 1,7m. Those 4.modules can be connected each other by using series or paralell
which is depend on thepurpose of the experiment. This design has been based on the overall calculation
of the process of MVC (Mechanical Vapor Compression) desalination. The complex parameters such as
desired water product flow rate, temperature destilate, boiling point, and other complex parameters has
been used as inputs. From the calculation results have been found that the optimum total required
surface areafor laboratory scale of evaporator/condensor is 23,8 m2, therefore, the required pipe length
with outer diameter of 16mm and thickness of 1,2 mm are obtained as 345 m. The coefficient heat
transfer for evaporating and boiling are obtained as 4,15 kwh/m2.°C and 4,32 kwh/m2.oC,respectively.
Then, the evaporation and condensation coefficient are obtained as 4 kwh/m2.°C and 53 kwh/m2.°C,
respectively. The required pipe length with the same diameter and thicknessfor destilate and brine are
obtained as 24 m and 150m, respectively. The required electricity consumption for the compressor per
m3product is 322.85 kWh. From this optimum condition, the design of evaporator/condensor has been
made.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk clan pesatnya

perkembangan industri dewasa ini telah

menimbulkan terceniarnya air p~rmukaan clan

air sungai. Selain itu, diaplikasikannya sumur

dalam di kola besar seperti Jakarta telah

menyebabkan timbulnya terowongan hampa di

dalam tattah yang akhirnya mettginduksi

terjadinya intrusi air laut. pi banyak area

perumahan, jarak antara sumber air dengan

septik tank telah menyebabkan tercemarnya

sumber air ol~h bakteri coli, dimana semua

kondisi tersebut te]ah menyebabkan

terdegradasinya kualitas sumber air bersih di

Indonesia, Jakarta khususnya. (I)

Desalinasi air laut merupakan salah satu

opsi yang menjanjikan untuk menyediakan air

bersih, karena 2/3 daTi Indonesia adalah laut.

Disamping itu air buangal1daTiproses desalinasi

ini mempunyai pehumg Wltuk dapat

dimanfaatkan dalam industri garam seperti di

Serpong, 26 don 27 Pebruari 2003



Prosiding Presentasi I/miah Teknologi Keselamatan Nuklir VIII
ISSN No. 1410-0533

pulau Madura. (2) Oleh karena itu, penguasaan

teknologi desalinasi secara intensif yang

mencakup penelitian clan . pengembangan

instalasi desalinasi mutlak diperlukan guna

merealisasi harapan tersebut clan telah mulai

dilakukandi BATAN.(3)

Ada banyak sistim desalinasi yang telah

diaplikasikan didunia ini seperti Reverse

Osmoses, Multistage Flash Desalination, Multi

Effect Desalination, clanlain sebagainya. Tetapi

ada satu cara yang masih sedang dikembangkan

clan diharapkan menjadi cara yang paling

optimum di dalam usia pengoperasian serta

dapat menekan harga produk adalah Mechanical

Vapor Compression (MVC). Oleh karena itu,

penulis mencoba untuk membuat skala

laboratorium unit tersebut untuk tujuan
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Pada makalah ini akan dijelaskan hasil

rancangan evaporator/kondensor dari sistim

desalinasi MVC.

PROSES Mechanical Vapor Compression
(MVC)

Proses desalinasi MVC terdiri dari 5

bagian utama, yaitu kompresor mekanik, unit

penguapan clan pendinginan, preheater untuk

asupan air lalit, brine clan produk, pompa clan

sistim venting.(4.S.6) Gambar 1 menunjukkan

diagram sederhana dari proses tersebut, dimana

unit penguapan clanpendinginan berada dalam

satu unit. Unit penguapanlpendinginan terdiri

dari horisontal tubes, sprayer clan demister.

Preheater terdiri dari tubes yang

mengoperasikan air panas sebagai basil produk

yang. keluar dari unit penguapan clan

pendinginan, clan buangan dengan asupan air

laut.
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Gatnbar 1. Diagram proses unit desalinasi tipe Mechanical Vapor Compression (MVC)
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pengembangan sistim MVC menjadi sistim

yang paling ekonomis untuk dapat

dikembangkan di Indonesia khususnya.



Asupan air laut memasuki sistim

penguapan dengan kecepatan Mrdan temperatur

tr. Air laut tersebut di spray kan diatas bundel

horisontal tubes yang kemudian membentuk

lapisan film di permukaan tubes. Kemudian

terjadi pertukaran panas clantemperatur lapisan

film air laut tersebut naik daTi tr menjadi Tb

sebelum terjadi proses penguapan. Temperatur

akan naik menjadi Ty setelah terbentuk uap yang

besarnya lebih rendah daTitemperatur didih, Tb,

dengan elevasi titik didih, BPE. Uap air akan

masuk ke kompresor setelah melewati demister

untuk memisahkan fetes air dengan uap clan

terjadi penurunan tekanan, yang menyebabkan

terjadinya penurunan temperatur saturasi dari

Ty menjadi T"". Tetapi,penurunan ini relatif

lebih rendah dibandingkan dengan boilingpoint

elevation, BPE. Uap mengalir secara tangensial

melalui kompresor, yang kemudian menjadi

superheated daTi T"" menjadi Ts. Oibawah

kompresi tersebut, uap di tekan ke dalam tube

horisontal, yang kemudian akan kehilangan

perbedaan temperatur superheated nya clan

kemudian temperatur turun drastis dari Ts

menjadi teIt1peratur saturasi, Td' Kondensasi

terjadi pada Td clan hilangnya panas laten di

pindahkan ke dalam lapisan film dari brine.

Uap masuk ke kompresor berada pada kondisi

tekanan saturasi Py dan temperatu T""dan uap

yang keldar kompresor berada pada kondisi

tekanan Pd clan temperatur superheated Ts'

Tekanan uap yang keluar dari kompresor, Pd,

setani dengan temperatur saturasi, Td.

Perbed.aan antara temperatur saturasi, Td-T"'"

clan p&bedaan tekanan saturasi, Py-Pd akan

memptuigaruhi power yang dibutuhkan oleh

kompresor.
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Kesetimbangan energi di dalam sistim

tersebut dijaga melalui recovery energi termal

dari brine clan produk. Kesetimbangan ini

dicapai pada preheater inlet yang terbuat daTi

pipa.

Temperatur clanlaju alir daTiair asupan ke

dalam preheater sebagai TcwclanMr. Brine daD

air produk yang keluar evaporator mempunyai

temperatur pada Tb clanTd. Temperatur air laut

asupan naik menjadi trdan temperatur brine clan

air produk turun menjadi To.

Model perhitungan

Parameter utama yang dimasukkan ke

dalam perhitungan adalah sifat termofisika,

termodinamika clan perpindahan panas dari

sistim secara keseluruhan. Selain itu,

temperatur operasi serta konsentrasi garam juga

dimasukkan sebagai parameter penting yang

lain, dimana diduga memberikan pengaruh yang

cukup berarti terhadap power yang dikonsumsi

yang akhirnya akan memberikan pengaruh pada

harga produk akhir. Sistematika perhitungan

dijelaskan pada makalah yang terpisah.

Parameter asupan yang dibuat pada model

adalah laju alir massa air produk yang

dikehendaki dalam kg/detik, temperatur destilat

yang dikehendaki dalam °C, temperatur didih

yang dikehendaki dalam °c, temperatur air

umpan yang dikehendaki dalam °c, salinitas air

umpan dalam ppm, salinitas brine dalam ppm,

densitas demister dalam kg/m3, tebal demister

dalam mill, kecepatan lewat uap dalam detnister

dalam m/detik, diameter nozzel dalam m,

jumlah sprayer, diameter loaf pipa evaporator

dalam m, diameter dalam evaporator dalam m,

konduktivitas panas material yang akan

dipergunakan dalam kW/m.oC, diameter luar
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pipa preheater dalam m, diameter dalam pipa

preheater dalam m clan konduktivitas pipa

preheater dalam kW/m.°c.

Parameter luaran yang dibuat adalah

temperatur penguapan, uap demister, brine,

destilat, uap panas, air masuk, beban termal

untuk meningkatkan temperatur air laut dalam

kW, evaporator/kondensor,beban termal

distribusi tekanan pada ruang dalam Pa, panjang

nozzel untuk spray dalam m, koefisien

pendidihan, kondensasi clan total evaporasi

dalam kW/m2.0C, luar perpindahan panas

evaporasi, preheater I clan2, serta panjang pipa

1200.00

1000.00

S
QI 800.00

E.
..
~ 600.00
a>
c

~ 400.00..
Do

200.00

0.00

0.00 0.50 1.00

Debit (mA3Ihari)

yang dibutuhkan untuk evaporator, preheater 1

clan2. Preheater I yang dimaksud adalah aliran

keluarnya destilat clanpreheater 2 adalah aliran

keluarnya destilat.

BASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan memasukkan parameter yang telah

disebutkan diatas, maka didapatlah gambaran

distribusi daTipengaruh debit produk air yang

diinginkan dengan panjang pipa SS 304 yang

dibutuhkan untuk evaporator/kondensor,

preheater 1 clan2, seperti pada Gambar 2.

1.50 2.00 2.50 3.00

Gambar 2. Pengaruh debit produk dengan panjang pipa yang diperlukan untuk evaporator-kondensor,
preheater luaran air produk clanluaran kondensat-brine.

Jenis material pipa yang digunakan sebagai

masukan adalah SS 304 yang tidak seamless

dengan diameter luar 16 mm clantebal 1,2 rom.

Preheater 1 adalah pipa yang dilalui oleh air

produk sedangkan preheater 2 adalah pipa yang

dilalui oleh brine buangan. Dari Gambar 2

diatas dapat diketahui bahwa panjang pipa yang

dibutuhkan untuk preheater 2 hampir 10 kali

lipat panjang pipa yang dibutuhkan untuk

preheater I. Pahjang pipa untuk preheater I

tampak tidak berubah secara signifikan dengan

laju debit air produk yang dikehendaki,

sedangkan preheater 2 berubah signifikan

dengan naiknya debit produk. Panjang pipa

yang dibutuhkan untuk evaporator/kondensor

naik secara sangat signifikan dengan laju debit

clantampak hampir linier.

Distribusi tekanan pada sistim MVC pada

Gambar 1 tidak begitu signifikan dimana
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berkisar dari 0,2 hingga 0,33 Bar. Panjang

nozzle dari sprayer juga tidak begitu

dipengaruhi oleh besamya debit produk yang

dikehendaki yaitu berkisar hingga 2 mID.

Pengaruh debit produk dengan konsumsi

tenaga kompresor yang dibutuhkan dapat di

lihat pads Gambar 3. Hubungan antara power

yang dikonsumsi dengan debit air produk yang

diinginkan mengikuti hubungan eksponensial

negatif.
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Gambar 3. Pengaruh debit produk dengan panjang pips yang diperlukan terhadap konsumsi tenaga
kompresor yang dibutuhkan.

Power yang dikonsumsi akan menjadi

semakin tinggi secara signifikan pada debit

produk yang lebih rendah 0,5 m3/hari clan

semakin menurun pads laju debit produk yang

lebih besar, walaupun tidak begitu tampak

signifikan clan cenderung menurun secara

eksponensial.

Berdasarkan fitur basil perhitungan, maka

untuk skala laboratorium dipilih kondisi

optimum luar pips yang dipergunakan untuk

kondesor-evaporator adalah 23,8 m2. Maka,

panjang pips SS 304 dengan diameter luar

16mm clan tebal 1,2 mm yang diperlukan

menjadi 345 m. Koefisien perpindahan panas

untuk evaporasi clan pendidihan adalah 4,15

kwh/m2.°C clan4,32 kwh/m2.0C,serta koefisien

pendidihan serta evaporasi sekitar 4 kwh/m2.°C

clankoefisien kondensasi sebesar 53 kwh/m2.oC.

Panjang pips yang diperuntukkan pre heater

luaran destilat daD brine dengan diameter clan

tebal yang sama adalah 24 m clan 150m.

Konsumsi listrik yang diperlukan kompresor

untuk setiap m3 air adalah 322,85 kWh.

Berdasarkan basil perhitungan tersebut

maka desain dari evaporator/kondensor menjadi

seperti terlihat pada Gambar 4, yang terdiri dari

4 modul yang dapat dihubungkan antara satu

dengan yang lainnya untuk keperluan percobaan

secara seri ataupun paralel. Setiap Ihodul terdiri

dari 29 tubes dengan panjang antara plate

penyangga satu dengan lainnya 1,7 m.
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Gambar 4. Rancangan sistim evaporator-kondensor dari unit desalinasi MVC.

KESIMPULAN

Rancangan sistim evaporasilkondensasi

daTi unit desalinasi MVC skala laboratorium

telah dilakukan. Unit tersebut dirancang untuk

dibangun menjadi 4 modul yang dapat dirangkai

secara seri maupun paralel sesuai dengan tujuan

penelitian. Setiap modul terdiri daTi 29 tubes

dengan jarak antara lenmpeng penyangga satu

dengan lainnya sebesar 1,7 m.
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Pertanyaan : Ari Satmoko

DISKUSI

I. Diratakan suhu operasi 60°C, di daerah mana? Apakah di semua tempat ?

2. Daerah sebelum clansesudah kompresor, tekanannya berapa ?

Jawaban : Geni Rina S.

1. Suhu operasi 60°C terletak pada proses evaporasi clan kondensasi di permukaan plpa

evaporator kondensor clandi dalam pipa kondensasilkondensor.

2. , Sebelum masuk kompresor tekanannya sekitar 0,3 bar clansetelah kompresor menjadi sekitar 2

kali lipatnya.

Pertanyaan : Andryansyah

1. Apakah disain yang dilakukanjuga mempertimbangkan untuk dilakukannya inspeksi. Masalah

yang ada adalah adanya perubahan diameter pada lengkungan pipa ?

Pengelasan antara pipa besar clan pelat sepertinya tidak mempertimbangkan masalah korosi

yang terjadi apakah demikian ?

2.

Jawaban : Geni Rina S.

1. Didalam perhitungan secara teoritis, desain lengkungan pipa belum dimasukan menjadi salah

satu parameter yang harus dipertimangkan yang tentunya akan memberikan pengaruh pada

luasan area yang dibentuk untuk mengubah rasa gas menjadi rasa cair pada sistem MVC tsb.

Uap air yang masuk kedalam pipa adalah uap air murni yang hampir bebas dari pengotor clan

NaCl, sehingga masalah korosi menjadi masalah yang minor:

2.

Pertanyaan: Giarno

1.

2.

3.

Apa bedanya dengan insatalasi desalinasi yang dibuat oleh Sumijanto clanAri S. ?

Apakah saling mendukung atau berkesinambungan dengan desalinasi Sumijanto ?

Bila berbeda berarti ada 2 insatalasi desalinasi, tolong dijelaskan, mengapa tidak melanjutkan

desalinasi yang s\.ulahaCta?

Jaw!1ban: Geni Rina S.

1. Insatalasi uji deslilinasi yang dibuat oleh Sumijanto adalah untuk metb.pelajarisistemflashing

sedatIg insatalasi yang kami rancang adalah desalinasi Mechanical Vapor Compression

(MVC).

2. Kedua sistim tsb. berbeda prinsip kerjanya.
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3. Masing-masing mempunyai tujuan yang berbeda di dalam mempelajari basic sciencenya, yang

satu berdasarkanflashing daDyang satu berdasarkan Compression. Diharapkan P2TKN dapat

melakukan percobaan dengan kedua sistem tersebut, sekaligus dapat membandingkan nilai +

daD - dari kedua sistem tersebut dalam rangka pengembangan sistem desalinasi yang lebih

"comfortable" nantinya untuk Indonesia secara umumnya.

Pertanyaan : D.T. Sonny Tjahyani

Apakah perhitungan disain sudah dikaji? Karena berdasarkan logika untuk pipa yang sangat panjang

1200 m LlT tidak akan linear, jadi debit air yang dihasilkan tidak linear dengan panjang pipa.

Jawaban : Geni Rina S.

Hasil perhitungan desain telah dibandingkan dengan literatur yang actadi dalam Power Consumption

dengan menunjukkan keselarasan. Tetapi, perhitungan belum mempertimbangkan desain yang telah

dibuat dimana luas permukaan yang dibutuhkan untuk sistim evaporasi maupun kondensasi akan

sangat dipengaruhi. Jadi besar kemungkinan bahwa hubungan kebutuhan panjang pipa dengan debit

adalah tidak linear.
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