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ABSTRAK

EFISIENSI PRE-HEATER TERHADAP LAJU ALiR PADA SISI PRIMER UNTAI UJI

BETA. Telah dilakukan perhitungan efisiensi pre-heater terhadap laju alir pada sisi
primer Untai Uji BETA. Untai Uji BETA (UUB) adalah sarana eksperimen untuk
mempelajari berbagai fenomena termohidrolika khususnya sekuen post-LOCA (Lost
of Coolant Accident). Pre-heater pada Untai Uji BETA berfungsi sebagai penghasil
panas dari sisi primer ke sisi sekunder. Karakterisasi dimaksudkan untuk mengetahui
kinerja pre-heater, selanjutnya dipergunakan sebagai bahan untuk melakukan analisis
dan sebagai acuan rancangan eksperimen. Metode perhitungan efisiensi dilakukan
dengan cara mengoperasikan sistem pre-heater dengan variasi laju alir fluida pada
sisi primer dan menentukan efisiensi dengan membandingkan energi yang masuk
dengan energi keluar yang diambil oleh fluida sekunder. Oari hasil perhitungan
efisiensi diperoleh nilai efisiensi berubah sesuai perubahan laju alir, yaitu 71.26% %
pada laju alir 163,50 mIls dan 60,65% pada laju alir 850,90 mIls. Besarnya nilai
efisiensi dapat lebih meningkat apabila sistem pre-heater tersebut dibungkus dengan
isolasi panas sehingga tidak ada kebocoran panas.
Kata kunci: Efisiensi, pre-heater, untai uji BETA

ABSTRACT

EFFICIENCY OF THE PRE-HE A TER AGAINST FLOW RA TE ON PRIMARY THE
BETA TEST LOOP. Calculation of efficiency of the pre-heater has been carried out
against the flow rate on primary the BETA Test Loop. BETA test loop (UUB) is a
facilities of experiments to study the thermal hydraulic phenomenon, especially for
thermal hydraulic post-Loca (Lost of Coolant Accident). Sequences removal on the
BETA Test Loop contained apre-heater that serves as a getter heat from the primary
side to the secondary side, determination of efficiency is to compare the incoming heat
energy with the energy taken out by a secondary fluid. Characterization is intended to
determine the performance of a pre-heater, then used as tool for analysis, and as a
reference design experiments. Calculation of efficiency methods performed by
operating the pre-heater with fluid flow rate variation on the primary side. Calculation
of efficiency on the results obtained that the efficiency change with every change of
flow rate, the flow rate is 71.26% on 163.50 mIls and 60.65% on 850.90 mIls.
Efficiency value can be even greater if the pre-heater tank is wrapped with thermal
insulation so there is no heat leakage.
Keywords: Efficiency, pre-heater, BETA Test Loop.

PENDAHULUAN

Untai Uji BETA (UUB) adalah saranaeksperimen untuk mempelajari berbagai
fenomena termohidrolika khususnya untuk sekuen
post-LOCA (Lost of Coolant Accident). Konfigurasi
UUB terdiri dari sistem sirkulasi air termasuk

bagian uji (test section). pemanas listrik dan sistem
pembuangan panas. Untuk penelitian terkait
fenomena termohidrolika tersebut. UUB dilengkapi
dengan beberapa bagian uji (test section). Hingga
saat ini terdapat tiga bagian uji yaitu QUEEN
(Quenching Experiment) untuk mempelajari
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fenomena pembasahan kembali (rewetting).
SEPHIA untuk mempelajarai karakteristik penukar
panas cangkang dan tabung (shell and tube). dan
HeaTiNG (Heat Transfer in Narrow Gap) untuk

mempela~ari perpindahan panas pada celah
sempitY Untai Uji BETA memilikipre-heater yang
berfungsi sebagai pembangkit panas yang
selanjutnya diumpankan sebagai masukan penukar
panas. Perancangan dan pembuatan serta
pemasangan pre-heater pad a instalasi Untai Uji
BET A telah dilakukan dan tahapan selanjutnya.
dilakukan perhitungan efisiensi terhadap alat
tersebut. Pada Gambar 1 ditampilkan Untai Uji
BETA dengan pre-heater terpasang.

Mengingat sangat pentingnya peralatan
pre-heater tersebut. maka perlu dilakukan
perhitungan efisiensi. Dari kegiatan perhitungan
efisiensi diperoleh data eksperimen yang dapat
dipergunakan sebagai bahan untuk melakukan
analisis, dan sebagai acuan untuk eksperimen
selanjutnya(4] .

Gambar 1. Skema diagram Untai Uji BETA.

TEORI DAN TAT A KERJA

Perpindahan panas mencakup perpindahan
energi karena perbedaan temperatur diantara dua
benda atau material. Disamping itu perpindahan
panas juga meramalkan laju perpindahan panas
pada kondisi tertentu.

Persamaan fundamental di dalam

perpindahan panas merupakan persamaan kecepatan
yang menghubungkan kecepatan perpindahan panas
diantara dua sistem dengan sifat termodinamis
dalam sistem terse but. Gabungan persamaan
kecepatan. kesetimbangan energi. dan persamaan
keadaan termodinamis menghasilkan persamaan
yang dapat menghasilkan distribusi temperatur dan
kecepatan perpindahan panas. Pada dasarnya teori
perpindahan panas adalah temodinamika dengan
persamaan kecepatan yang ditambahkan.

Berbagai konsep. model dan hukum
termodinamika serta perpindahan kalor
dikembangkan dari serangkaian konsep yang
dikembangkan dari dunia fisika. model khusus, dan

juga hukum yang digunakan untuk memecahkan
masalah dari sistem rancangan.

Karena termodinamika berkisar pada energi
maka seluruh sifat termodinamika berkaitan dengan
energi. Keadaan atau kondisi termodinamika suatu
sistem didefinisikan berdasarkan sifatnya.

Kalor spesifik dari suatu alat bahan adalah
jumlah energi yang diperlukan untuk menaikkan
suhu satu satuan masa bahan tersebut sebesar 10K.

Karena besaran ini dipengaruhi oleh cara proses
berlangsung, maka cara kalor ditambahkan atau
dilepaskan harus disebutkan. Dua besaran yang
umum adalah kalor spesifik pada tekanan tetap (cp).

Mekanisme perpindahan kalor dibagi
menjadi tiga, yaitu:

Pertama perpindahan kalor konduksi adalah
adanya gradient temperatur akan terjadi
perpindahan panas. Dalam benda padat perpindahan
panas timbul karena gerakan antar atom pada
temperatur yang tinggi, sehingga atom-atom
tersebut dapat memindahkan panas, baik dalam
cairan atau gas, panas dihantarkan oleh tumbukan
antar molekul.

T1>T2

T2

kA
q =L (T1-T2)

Gambar 2. Perpindahan kalor secara konduksi.

dengan :
T 1= temperatur masuk (0C).

T 2 = temperatur keluar (0C).
A = luas penampang (m2) ,

L = ]arak (m),
q = Laju perpindahan kalor (Watt = kJoule/s).

Kedua perpindahan kalor konveksi adalah
perpindahan panas yang terjadi secara konveksi dari
pelat ke sekeliling atau sebaliknya. Perpindahan
panas konveksi dibedakan menjadi dua yaitu
konveksi bebas dimana aliran fluida diakibatkan

oleh perbedaan kerapatan (masa jenis) yang
disebabkan oleh perbedaan suhunya dan konveksi
paksa aliran fluida dibantu oleh suatu alat dari luar
(pompa) .
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(1)

T1 =Ts

q = hA (Ts - Tb)

Gambar 3. Perpindahan kalor secara konveksi.
dimana :

Ts = temperatur dingin (0C),
Tb = temperatur panas (0C),
h = konveksi perpindahan kalor,
A = luas penampang (m2) ,

q = Laju perpindahan kalor (Watt = kJoule/s),
Ketiga perpindahan kalor radiasi adalah

perpindahan panas oleh perjalanan foton tak
terorganisasi. Setiap benda-benda terus-menerus
memancarkan foton secara serampangan didalam
arah,waktu, dan energi netto yang dipindahkan oleh
foton tersebut, diperhitungkan sebagai panasl2J.

Kalor (energi) dipindahkan dalam bentuk
gelombang elektromag:1etik dan bisa terjadi di
ruang hampa.

o~T
q pancaran = E (J A T4

Gambar 4. Perpindahan kalor secara radiasi.
Dimana:

T4 = Suhu bed a (0C)
E = emisivitas (kemampuan memancarkan)
(J = 5,67 x 10-8 w/m2K4

q = Laju perpindahan kalor(Watt = k.joule/s)
Setiap tipe pre-heater mempunyai spesifik

karakteristik yang terkait dengan kinerjanya (unjuk
kerjanya) yang didasarkan terhadap panas (energi
panas) yang diambil dengan yang dilepaskan
(dipindahkan). Karakteristik yang umum pada pre
heater adalah efisiensi yaitu berupa perbandingan
antara energi yang masuk dengan energi yang
keluar. Energi mas uk adalah energi yang dilepaskan
oleh pemanas listrik yang biasa disebut energi
masukan. Sedangkan energi keluar adalah energi
yang dapat diambil oleh fluida yang disebut fluida
sekunder. Sehingga secara umum efisiensi pre
heater diformulasikan sebagai berikut:

7] = !k x 100 %
q\

q\ = V x I (watt) (2)

q2 =mo Xc p X t!T (sekunder) (3)

dimana:

7] = efisiensi (%),

q\ = energi pada bagian primer (Watt),
q2 = energi pada bagian sekunder (k.Watt atau

k.]oule/detik) ,
ma = laju masa fluida dingin (kg/det),

Cp = panas spesifik fluida (kJoule/kg°C),
LIT = Tout- Tin (lC),

Tout= temperatur keluar (0C),

Tin = temperatur masuk("C),
Pre-heater yang merupakan produk suatu

industri dan telah dipergunakan secara luas, maka
umumnya karakteristik yang terkait dengan efisiensi
ini telah menyertakan sertifikasi produk tersebut.
Tetapi apabila penukar panas sebagai hasil dari
rancangan sendiri, maka karakterisasi efisiensinya
hams ditentukan sendiri dengan cara melakukan uji
fungsi atau percobaan.

Alat dan Bahan

1. Alat yang digunakan adalah Untai Uji BETA.
2. DAS (data aqui~ition system), alat pencatat data.
3. Flow meter pengukur laju alir, termokopel.
4. Tang kombinasi, untuk melakukan pemasangan

termokopel.
5. Obeng plus dan obeng minus untuk melakukan

pemasangan termokopel.
6. serta alat bantu lain.

Metodologi

Metode dalam penentuan efisiensi adalah
dengan membandingkan energi pemanas listrik
yang dikeluarkan oleh pemanas dengan energi
keluar yang diambil oleh fluida. Langkah-langkah
eksperimen adalah sebagai berikut :
1. Sistem kelistrikan pada bok panel Untai Uji

BET A dihidupkan, selanjutnya pompa sekunder
dihidupkan dan dilakukan pencatatan laju
alirnya.

2. Pemanas Pre-heater dihidupkan sebanyak 3
buah yaitu pemanas No.3; No.4 ; serta No.8.

3. Pompa primer dihidupkan dan pada inverter
dilakukan penyetingan rpm sebesar 10Hz lalu
DAS (Data Acquisition System) dihidupkan dan
dilakukan perekaman datanya.

4. Selanjutnya ditunggu hingga suhu masukan dan
suhu keluaran pada penukar panas benar-benar
stabil, dan jika sudah menunjukkan data yang
stabil maka inverter pada motor primer
dinaikkan tahap demi tahap hingga mencapai
50 Hz.

5. Setiap kali dilakukan penambahan perubahan
laju alir maka putaran (rpm) pada pompa primer
pada inverternya hams dinaikkan selanjutnya
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dilakukan pencatatan laju alir dan perekaman
datanya menggunakan DAS.

Secara lengkap pre-heater dapat ditunjukkan seperti
pada Gambar 5 berikut :

Tabel.2 Hasil perhitungan efisiensi pre-heater pada
Untai Uji BETA.

No. Laju alir (mils)q2(Watt)Efisiensi (n) (%)

1

163,509.248,8071.26
2

249,208.915,4368.69
3

345,308.602,1966.28
4

434,508.301,3963.96
5

524,408.250,9363.57

6
614,508.172,2462.97

7
702,608.011,1261.73

8
785,407.927,5761.08

9
850,907.793,4660.05

Untuk lebih jelasnya maka pada data-data
tersebut diatas diubah dalam bentuk grafik dengan
hasil sebagai berikut:

Grafik efjsiensi terhadap laiu alir

10

68

Gambar 6. Grafik efisiensi terhadap laju alir.

Berdasarkan Gambar 6 di atas, dapat
dijelaskan bahwa nilai efisiensi berubah mengikuti
setiap perubahan laju alir, yaitu untuk laju alir
terendah (163,50 mIls) efisiensinya adalah 71.26%
dan laju alir tertinggi (850,90 mIls) efisiensinya
adalah 60,65%. Dari grafik juga terlihat bahwa
penurunan harga efisiensi dipengaruhi oleh harga
laju alir hal ini karena temperatur keluaran (TouJ

pada pre-heater dipengaruhi oleh besaran laju alir
yang diberikan, dengan berubahnya nilai temperatur
keluaran (TouJ maka mempengaruhi nilai ~T antara
temperatur masuk (TiJ dan temperatur keluar (TouJ

sehingga dengan berubahnya nilai ~T pada pre
heater tersebut maka nilai perhitungan pada daya
sekunder (q2) juga berubah, sehingga perhitungan
efisiensi yang didapatjuga berubah.

Gambar 5. Pre-heater pada Untai Uji BETA.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan eksperimen untai uji
BET A dengan data pre-heater yang tercatat pad a
DAS adalah sebagai berikut:

Tabell. Data suhu input dan output pre-heater.
Pre-heater

No.

FrekuensiLaju alir
( Hz)

(mils)Tin (oC)
Tout(°C)

1

10163,5051,0075,60

2

15249,2052,2072,00

3

20345,3053,0071,70

4

25434,5052,8070,90

5

30524,4052,6067,90

6

35 614,552,8067,90

7

40702,6051,8065,50

8

45 785,450,8064,50

9

50 850,950,0063,50

j'= 66~i 64
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300 1000
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Untuk laju alir sekunder adalah 524.40 mils
yaitu berharga tetap (tidak divariasikan). Sedangkan
daya (q1) adalah perkalian antara tegangan dan arus
dan jumlah seluruh dayanya adalah sebesar
12.977,64 Watt (menggunakan 3 buah pemanas
listrik). Panas ini sebagai panas awal untuk dapat
beroperasinya untai uji BETA. Untuk mendapatkan
nilai efisiensi maka perlu dilakukan perhitungan
menggunakan rumus 1, 2, dan 3 untuk lebih jelas
hasilnya seperti pada Tabel 2 :

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil eksperimen dalam
penentuan efisiensi pre-heater ini, maka dapat
disimpulkan bahwa laju alir terendah (163,50 mIls)
efisiensinya adalah 71.26% dan laju alir tertinggi
(850,90 mils) efisiensinya adalah 60,65%.

Nilai efisiensi dapat ditingkatkan lagi
apabila pre-heater ini dilakukan isolasi sehingga
tidak ada panas yang hilang.
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Tanya

Tjipto Sujitno
~ Apakah mungkin efisiensi dapat dibuat 100%

dengan cara mengatur laju alir (inverter) dengan
mempertimbangkan alat laju alir (flowmeter)
yang ada di pasaran ?

~ Bagaimana korelasi an tara laju alir dengan
inverter (frekuensi) ?

Jawab

Edy Surnamo
~ Ini tidak mungkin dilakukan mengingat

efisiensi ini tidak hanya diperngaruhi oleh
jlowrate tetapi juga dipengaruhi oleh faktor
faktor lain seperti temperatur lingkungan, dan
lain-lain.

~ Karena besar laju alir dipengaruhi oleh
inverter, karena laju alir yang dihasilkan
sesuai dengan besaran inverter yang di-set
pada motor listrik sehingga laju alir yang
didapat juga berubah mengikuti besaran
inverternya.

Moch Rosyid
~ Dapatkah laju alir diperlambat lagi « 163 m/s)

agar efisiensi dapat dinaikkan lagi? Dan apakah
pengaruhnya ?

Edy Surnamo
~ Dari hasil yang ada maka besaran laju alir

163,5 mils hingga 850,9 mils saja,
pengaruhnya adalah jlow-nyallaju alirnya
mungkin tidak dapat dibaca pada jlowmeter
yang terpasang.

Tri Haryanto
~ Berapa sebenarnya energi yang dipindahkan

supaya efisiensi terkait dengan besar energi yang
dipindahkan ?

Edy Surnamo
~ Dari hasil perhitungan energi pada sisi primer

adalah sebesar ± 15 kW, sedangkan untuk
energi pada sisi sekunder sesuai dengan
besaran m.cp.LJt (Watt).

Sujatno
~ Apa fungsi uji beta dan material apa saja yang

biasanya diuji ?
~ Pre heater digunakan untuk apa pada 4ii beta?
~ Apa pengaruhnya laju aliran terhadap materi uji

beta ?

Edy Surnamo
~ Untuk penelitian yang berkaitan dengan uji

celah sempit yang khususnya fenomena
termohidrolika. Untuk pengujian celah sempit
yang mempelajari perpindahan panas.

~ Berfungsi sebagai penghasil panas pada sisi
primer ke sisi sekunder.

~ Laju alir dibutuhkan untuk variabel
perpindahan panas yang dibutuhkan peneliti.
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