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ABSTRAK 

ANALISIS DISTRIBUSI ENERGI THERMAL UNTUK PRODUKSI HIDROGEN 
DALAM DESAIN CONSEPTUAL RGTT200K. RGTT200K adalah Reaktor Gas 

Temperatur Tinggi (RGTT) yang secara konseptual didesain untuk pembangkit listrik, produksi 

hidrogen dan desalinasi. Proses produksi hidrogen dalam desain ini menerapkan metode 

termokimia Iodine-Sulphur. Guna meningkatkan efisiensi konversi termal dalam instalasi 
produksi hidrogen perlu dirancang suatu distribusi energi termal dan temperatur yang terkait 

dengan proses-proses dalam metoda termokimia Iodine-Sulphur. Dalam metoda ini terdapat 7 

jenis proses yaitu : (i) Reaksi dekomposisi H2SO4 (ii) Perlakuan vaporization (iii) Perlakuan 
Prevaporizer (iv) Perlakuan Flas 4 (v) Perlakuan dekomposisi HI (vi) Perlakuan Flash 1-3 dan 

(vii) Reaksi Bunsen .Untuk mengatur distribusi energi dan temperatur yang sesuai dengan 

kebutuhan masing masing proses digunakan 3 buah heat exchanger (HE). Perhitungan distribusi 
energi melalui distribusi aliran gas helium telah dilakukan dengan bantuan program aplikasi 

Scilab, sehingga dapat diketahui distribusi energi termal untuk produksi 1 mol hidrogen. Dari 

model ini dapat dihitung kebutuhan energi termal untuk produksi hidrogen pada kapasitas yang 

diinginkan. Dalam RGTT200K, secara konseptual telah didesain debit helium sebesar 20 kg/s, 
sehingga kapasitas produksi hidrogen secara efisien dibutuhkan 15347,8 kkal untuk 21,74 mol 

H2.  

 
Kata kunci : distribusi energi termal, produksi hidrogen, metode termokimia Iodine-Sulphur  

 

ABSTRACT 

THERMAL ENERGY DISTRIBUTION ANALYSIS FOR HYDROGEN PRODUCTION IN 

RGTT200K CONSEPTUAL DESIGN. RGTT200K is a high temperature gas-cooled reactor 

(HTGR) which conceptually designed for power generation, hydrogen production and 

desalination. Hydrogen production process in this design uses thermochemical method of 
Iodine-Sulphur. To increase the thermal conversion efficiency in hydrogen production 

installations, it needs to design a thermal energy distribution and temperature associated with 

the process of thermo-chemical processes in the method of Iodine-Sulphur. In this method there 
are 7 kinds of processes: (i) H2SO4 decomposition reaction (ii) treatment of vaporization (iii) 

treatment of prevaporizer (iv) treatment of flas 4 (v) treatment of decomposition of HI (vi) 

treatment of the flash 1-3 and (vii) Bunsen reaction. To regulate the distribution of energy and 

temperature appropriate to the needs of each process used 3 pieces of heat exchanger (HE). 
Calculation of energy distribution through the distribution of helium gas flow has been done 

with Scilab application programs, so that can know the distribution of thermal energy for 

production of 1 mole of hydrogen. From this model, it  can calculate the  thermal energy 
requirement for production of hydrogen at the desired capacity. In the conceptual design of 

RGTT200K, helium discharge has been designed by 20 kg/s, so that an efficient hydrogen 

production capacity needed to produce  15347.8 for 21.74 mole of  H2. 
 

Keywords : thermal energy distribution, hydrogen production, method of Iodine-Sulphur 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Pendahuluan 

Perkembangan teknologi inter- 

nasional menunjukkan bahwa dalam 

jangka satu dekade ke depan era sel 

bahan bakar (fuel cell) segera akan 

mengambil peran dalam diversifikasi 

sumber energi. Sel bahan bakar dapat 

mengkonversi energi yang terkandung 

dalam hidrogen menjadi energi listrik 

dengan efisiensi 75% (diproyeksikan 

akan mencapai 80%). Beberapa 

keunggulan sel bahan bakar dan 

teknologi yang telah dicapai pada saat 

ini menjanjikan bahwa teknologi 

konversi energi jenis ini cukup 

memadai, baik dalam jumlah ragam 

aplikasi (penggerak generator listrik, 

alat transportasi, peralatan elektronik) 

maupun kualitas (bersih, berkelanjutan, 

dan memanfaatkan sumber energi 

terbarukan). 

Dengan perkembangan iptek 

yang sangat pesat, kini telah diketahui 

secara umum bahwa hidrogen adalah 

merupakan pembawa energi (energy 

carrier) yang fleksibel dan sangat baik. 

Protokol Kyoto menyarankan untuk 

mempromosikan pemanfaatan hidrogen 

sebagai sumber energi yang bersih dan 

terbarukan.  

Proses elektrolisis membutuhkan 

energi termal dan listrik pada 

temperatur 5000
o

C [1]. Teknologi 

produksi hidrogen ini sangat sederhana, 

tetapi mempunyai kelemahan ekonomi 

yaitu, selain energi termal masih 

membutuhkan energi listrik. Teknologi 

produksi hidrogen dengan reformasi uap 

metana sudah banyak dikenal di 

kalangan industri pada saat ini. 

Walaupun dalam hal teknologi sudah 

tidak asing, tetapi proses ini mempunyai 

kelemahan karena memproduksi gas 

rumah kaca karbondioksida (CO2). 

Salah satu metode yang cukup 

menjanjikan untuk produksi hidrogen 

dalam skala besar, karena bersih dan 

ramah lingkungan, adalah proses 

pemecahan air secara termokomia [1,2].. 

Proses produksi hidrogen dengan 

pemecahan air secara termokimia telah 

didemonstrasikan di Jepang [3] . Proses 

ini hanya membutuhkan energi termal 

untuk memecahkan air menjadi 

hidrogen dan oksigen. Untuk 

mempermudah proses pemecahan 

digunakan katalis iodium dan sulfur, 

oleh karena itu proses ini terkenal 

sebagai proses I-S (Iodine-Sulfur). 

Pemanfaatan energi termal dari suatu 

reaktor nuklir untuk memasok energi 

yang dibutuhkan dalam pemecahan air 

secara termokimia akan meningkatkan 

efisiensi dari proses produksi hidrogen 

ini.  



 

 

 

Untuk memasok kebutuhan 

hidrogen dimasa mendatang perlu 

dilakukan konsep desain RGTT 

200MWth terkait dengan salah satu 

produk yaitu hidrogen. Untuk 

mengetahui perkiraan kebutuhan energi 

dari RGTT dalam menentukan kapasitas 

produksi hidrogen telah dibuat model 

perhitungan konversi termal untuk 

kebutuhan  produksi 1 mol hidrogen 

menggunakan program aplikasi Scilab. 

Saat ini perangkat lunak menjadi 

kendala karena masalah harga yang 

relatif mahal. Akan tetapi dengan 

berjalannya waktu telah dikembangkan 

perangkat lunak yang dapat digunakan 

secara umum (gratis). Salah satu 

perangkat lunak tersebut adalah Scilab 

yang dapat diperoleh melalui alamat 

www.scilab.org. Perangkat lunak ini 

dikembangkan oleh INRIA dan ENPC, 

Perancis yang berawal untuk aplikasi 

sistem pengendalian dan pemrosesan 

sinyal. Scilab tersedia dalam berbagai 

sistem operasi seperti Windows, Linux, 

Unix, dan Mac OS/X. Perangkat lunak 

ini hampir mirip dengan perangkat 

lunak Matlab yaitu penyelesaian sistem 

persamaan berbasis matrik. Hanya saja 

perangkat lunak ini masih relatif baru 

dibandingkan dengan program 

pendahulunya
[3]

. Oleh karenanya masih 

banyak pemrogram yang belum 

mengetahui tentang penggunaan dan 

kelebihan dari program ini.  

Tulisan ini bertujan untuk 

membuat model perhitungan distribusi 

energi termal untuk produksi 1 (satu) 

mol hidrogen. Program disusun dalam 

bentuk simulasi sehingga dapat dengan 

mudah digunakan untuk mengubah 

setiap variabel yang ada. Tahap pertama 

dalam membangun simulator ini adalah 

menyusun model matematis. Model 

dapat disusun dari persamaan empiris 

berdasarkan data percobaan atau data 

lapangan. Melalui rancangan model ini 

dapat diperkirakan kapasitas produksi 

hidrogen yang efisien dari konversi 

daya reaktor dan dalam waktu tertentu. 

 

2. Metodologi 

2.1  Proses Produksi Hidrogen dengan 

Katalisator I.S. 

 Proses distribusi kalor, aliram massa 

helium dan temperatur pada  Produksi 

Hidrogen dengan Metode Termo Kimia 

dengan Katalisator Iodine-Sulphur(I-

S)[4].
 



 

 

 

 

                    
Gambar 1. Blok diagram proses distribusi energi termal untuk  

 pembentukan 1 mol hidrogen
 

 

 Keterangan
 
Gambar 1 : 

(i). 1 adalah  HTGR ,  (ii) 2 adalah  Heat 

Exchange 1 (HE1) ,(iii) 3 adalah proses 

dekomposisi H2SO4, (iv) 4 adalah  HE2, 

(v)
 
 5 adalah vaporization H2SO4, (vi) 6 

adalah HE3, (vii) 7 adalah 

prevavorization H2SO4 (viii) 8 adalah 

Flash4, (ix) 9 adalah distilasi HI (x) 10 

adalah Flash 1-3 , (xi) 11 adalah reaksi 

Bunsen. 

Dalam proses distribusi energi 

termal untuk pembentukan 1 mol 

hidrogen terdapat 7 (tujuh) jenis proses 

yaitu :  

(1). Reaksi dekomposisi H2SO4.  

  Proses  dekomposisi 1 mol H2SO4  

menjadi gas 1 mol SO2, 0.5 mol gas  

O2 dan 1 mol  gas H2O, pada 

temperatur 800
0
C dengan energi 

kalor  yang dibutuhkan 178.459 

kkal  

(2).  Perlakuan vaporization  

Proses  pelepasan koloni uap 1 

mol H2SO4 menjadi uap yang 

relatif tidak bekoloni   pada 

temperatur sekitar 700
o
C dengan 

energi kalor  yang dibutuhkan 

134.957 kkal. 

 (3).  Prevaporizer  

Proses pemecahan koloni uap 1 

mol H2SO4 menjadi uap yang 

relatif sedikit berkoloni  pada 

temperatur sekitar 520
o
 dengan 

energi kalor  yang dibutuhkan 

14,805 kkal. 

(4).  Perlakuan Flas 4   
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Proses  pembentukan uap 100 % dari 

bentuk cair, namun masih berbentuk 

koloni,  pada temperatur sekitar 

519
o
Cdengan energi kalor  yang 

dibutuhkan 27.782 kkal. 

(5). Perlakuan Flash 1-3  

Proses pembentukan uap dari bentuk 

cair, namun belum semua menjadi 

uap, pada temperatur sekitar 

519
o
Cdengan energi kalor  yang 

dibutuhkan 96.25 kkal. 

(6). Distilasi HI 

Proses pemisahan berdasarkan 

densitas pada gas 1 mol HI, pada 

temperatur sekitar 505
o
C dengan 

energi kalor  yang dibutuhkan 253,5 

kkal. 

(7). Reaksi Bunsen 

Pada Proses ini terjadi reaksi 

eksotermik dari campuran H2O ,SO2 

dan I2 , pada temperatur sekitar 120
o
 

dengan energi tidak membutuhkan 

kalor. 

 

2.2  Tentang Scilab
 

SCILAB
[5,6,7]

 adalah sebuah 

bahasa dengan (high-performance) 

kinerja tinggi untuk komputasi masalah 

teknik. Scilab mengintegrasikan 

komputasi, visualisasi, dan pemrograman 

dalam suatu model yang sangat mudah 

untuk dipakai dimana masalah-masalah 

dan penyelesaiannya diekspresikan dalam 

notasi matematika yang sering 

digunakan. Penggunaan Scilab 

meliputi bidang–bidang: 

(i).Matematika dan Komputasi, 

(ii).Pembentukan Algorithm, 

(iii).Akusisi Data, (iv).Pemodelan, 

simulasi, dan pembuatan 

prototipe,(v).Analisa data, explorasi, 

dan visualisasi dan (vi)Grafik 

Keilmuan dan bidang Rekayasa. 

Kelengkapan pada Sistem 

Scilab Sebagai sebuah sistem, Scilab 

tersusun dari 5 bagian utama: 

 

1. Development Environment. 

Merupakan sekumpulan 

perangkat dan fasilitas yang membantu 

anda untuk menggunakan fungsi-

fungsi dan file-file Scilab. Beberapa 

perangkat ini merupakan sebuah 

graphical user interfaces (GUI). 

Termasuk didalamnya adalah Scilab 

console, scipad sebagai sebuah editor 

dan debugger,juga terdapat aplication 

untuk mengkonversi bahasa matlab 

menjadi scilab dan bantuan berupa 

scilab help dan scilab demonstrations. 

 

2. Scilab Mathematical Function 

Library. 

Merupakan sekumpulan 

algoritma komputasi mulai dari fungsi-

fungsi dasar sepertri: sum, sin, cos, 

dan complex arithmetic, sampai 

dengan fungsi – fungsi yang lebih 



 

 

 

kompek seperti matrix inverse, matrix 

eigenvalues, dan fast Fourier transforms. 

 

3. Scilab Language. 

  Merupakan suatu high-level 

matrix/array language dengan control 

flow statements, functions, data 

structures, input/output, dan fitur-fitur 

object-oriented programming. Ini 

memungkinkan bagi kita untuk 

melakukan kedua hal baik “pemrograman 

dalam lingkup sederhana ” untuk 

mendapatkan hasil yang cepat, dan 

“pemrograman dalam lingkup yang lebih 

besar” untuk memperoleh hasil-hasil dan 

aplikasi yang komplek. 

 

4. Graphics. 

Scilab memiliki fasilitas untuk 

menampilkan vector dan matrices sebagai 

suatu grafik. Didalamnya melibatkan 

high-level functions (fungsi-fungsi level 

tinggi) untuk visualisasi data dua dimensi 

dan data tiga dimensi, image processing, 

animation, dan presentation graphics.Ini 

juga melibatkan fungsi level rendah yang 

memungkinkan bagi anda untuk 

membiasakan diri untuk memunculkan 

grafik mulai dari benutk yang sederhana 

sampai dengan tingkatan graphical user 

interfaces pada aplikasi scilab anda. 

 

 

5. Scilab Application Program 

Interface (API). 

Merupakan suatu library yang 

memungkinkan program yang telah 

anda tulis dalam bahasa C dan Fortran 

mampu berinterakasi dengan Scilab. 

Ini melibatkan fasilitas untuk 

pemanggilan routines dari Scilab 

(dynamic linking), pemanggilan Scilab 

sebagai sebuah computational engine, 

dan untuk membaca dan 

menuliskannya . 

 

3. Hasil dan Pembahasan  

 Jenis reaktor dalam kegiatan 

desain konseptual unit konversi daya 

ini ditetapkan sebagai RGTT berdaya 

200 MW yang kemudian dikenal 

dengan RGTT200K. Reaktor ini 

menerapkan konsep kogenerasi untuk 

pembangkitan listrik, produksi 

hidrogen dan desalinasi. Sesuai 

dengan konsepnya, RGTT200K 

berpendingin gas helium dengan 

temperatur outlet reaktor kurang lebih 

1000
o
C dan bertekanan kurang lebih 7 

Mpa. Gambar 1.  

- IHX menjadi bagian penting 

karena berperan sebagai 

penghubung antara sistem primer 

dan instalasi produksi gas 

hidrogen. Dengan demikian IHX 

didesain menerima pendingin 

primer dengan temperatur tertinggi 



 

 

 

yaitu dipasang langsung dari outlet 

sistem reaktor agar dapat mensuplai 

energi termal pada instalasi produksi 

gas hidrogen dengan temperatur 

yang tinggi.  

 

 

Gambar 1. Unit konversi RGTT200K 

 

Guna meningkatkan efisiensi 

konversi panas dalam produksi hidrogen 

perlu dirancang suatu distribusi energi 

termal dan temperatur terkait proses-

proses dalam metoda termo kimia iodine-

sulphur. Dalam metoda ini terdapat 7 

jenis proses, masing-masing telah 

diketahui kalor dan temperatur yang 

diperlukan berdasarkan hasil eksperimen. 

Melalui data hasil eksperimen ini dapat 

dihitung kebutuhan produksi 1 mol 

hidrogen. Adapun kebutuhan termal dan 

temperatur mulai temperatur tertinggi 

hingga terendah terdapat pada Tabel 1. 

Pada Tabel 1 terdapat : (i) 

Reaksi dekomposisi 1 mol H2SO4 

membutuhkan temperatur 800
o
C 

dengan energi termal (Q1)= 178.459 

kJ, (ii) Vvaporization pada suhu 702 

o
C dengan energi termal (Q2)= 134,957 

kJ. (iii)  Prevaporizer membutuhkan 

suhu 527 
o
C dengan energi termal 

(Q3)= 14,805 kJ. (iv)  Flas 4 

membutuhkan suhu 519 
o
C dengan 



 

 

 

energi termal (Q4)= 27,782 kJ. (v) 

Perlakuan  dekomposisi HI, 

membutuhkan suhu 500 
o
C dengan 

energi termal (Q5)= 253,5 kJ.

Tabel 1. Data Kebutuhan Temperatur dan Energi Termal untuk 

                                   Produksi 1 mol Hidrogen  

 

NO Jenis Proses 
Kebutuhan 

Temperatur 
Kebutuhan kalor 

Nilai kumulatif 

Kebutuhan  

1 mol Hidrogen 

Q= m*(Tm-Tk)*Cp 

 

1 Reaksi 

dekomposisi 1 

mol H2SO4 

800
o
C 178.459 kJ 178.459 kJ 

2 Perlakuakuan  

vaporization 

702
o
C 134,957kJ 313,416 kJ 

3 Perlakuakuan 

Prevaporizer 

527
o
C 14,805 kJ 328,221 kJ 

4 Perlakuakuan  

Flas 4 

519
o
C 

 

27,782 kJ 356,003 kJ 

5 Perlakuan  

dekomposisi HI 

500
o
C 253,5 kJ 609,503 kJ 

6 Perlakuan  

Flash 1-3 

505
o
C 

 

96,25 kJ 706.00 kJ 

7 Reaksi Bunsen 120
o
C 

 

           0             706.00 kJ   

 

  (vi) Perlakuan  Flash 1-3, 

membutuhkan suhu 505 
o
C dengan energi 

termal (Q6)= 96,25 kJ.  (vii) Reaksi 

Bunsen membutuhkan suhu 120 
o
C 

dengan tidak memerlukan termal.Untuk 

mengatur distribusi energi dan temperatur 

yang sesuai dengan kebutuhan masing 

masing digunakan heat exchanger.   

Kebutuhan energi untuk produksi 

1 mol hidrogen diperlukan energi 

Q1=706 kJ. Energi ini diperoleh dari 

perpindahan panas dari reaktor ke aliran 

helium sekunder oleh Heat 

Exchanger(HE1). Energi ini akan 

digunakan untuk  dekomposisi 1 mol 

H2SO4 yang memerlukan energi termal 

sebesar 178.459 KJ. Kemudian  energi 

sisa menjadi 527.5 kJ. Energi sisa ini 

akan dimasukan ke HE2  untuk 

Vaporization 1 mol H2SO4 yang 

memerlukan energi termal sebesar 

134,957 kJ. Sehingga energi sisa 

menjadi 527 kJ-134.957 kJ = 392 kJ. 

Kemudian energi sisa ini dimasukan 

ke HE3, masing masing digunakan 

untuk (i) Prevaporizer 1 mol H2SO4  

yang membutukan energi 14,805kJ, 

(ii)  Proses Flas4 memerlukan energi 

27,782kJ, (iii) proses Distilasi 



 

 

 

Reactive memerlukan energi 235,5 kJ dan 

(iv) Proses Flas1-3 memerlukan energi 

96,25 kJ. Energi tersisa menjadi : 706 –

(178.459+134.957+14.805 

+27.782+96.25+253.5)= 0,24 kJ. 

Diagram proses  simulasi dengan 

program scilab terdapat pada Gambar 

3. 

 

Gambar 3.  Diagram proses  distribusi kebutuhan energi, temperatur dan aliran   

                   massa gas helium untuk mendapatkan 1 mol gas Hidrogen melalui    

                   program aplikasi Scilab 

 

Gambar 3, adalah model proses 

simulasi distribusi kebutuhan energi, 

temperatur dan aliran massa gas helium 

untuk mendapatkan 1 mol gas Hidrogen 

yang dibuat menggunakan program 

aplikasi Scilab. Pada model ini 

dilakukan proses perhitungan 

menentukan besar aliran(debit) gas 



 

 

 

helium yang ditunjukkan oleh masing 

masing osiloscop terkait dengan jenis 

proses yang ditunjukkan oleh parameter 

besar kalor dan temperatur yang 

dibutuhkan. Proses perhitungan 

menggunakan rumus Q=m*(Tm-Tk)*Cp. 

(Q adalah kalor yang dibutuhkan dalam 

satuan kkal, Tm adalah temperatur masuk 

ke dalam sub sistem[
o
C],Tk adalah 

temperatur keluar dari sub sistem, m 

adalah debit massa gas helium yang 

dibutuhkan[kg/s] dan Cp adalah kalor 

jenis gas helium pada tekanan 

tetap[kj/(kg
o
C].   

                                            

 

Tabel 2. Distribusi Kebutuhan Energi, Temperatur dan Aliran Massa untuk 

Mendapatkan 1mol Hidrogen. 

 

Jenis Proses 

Temperatur 

Masuk (Tm) 

[
o
C] 

Temperatu

r Keluar 

(Tk) [
o
C) 

Aliran 

massa 

(m) 

[Kg/s] 

Perpindah  

Energi (kJ) 

[Q] 

Helium primer HE1 1000 900 1,36 Q= m*(Tm-Tk)*Cp 

   

=1,36kg*100
o
C*5,1

9kKal/(kg
o
C) = 706 

kkal  

 

Helium Sekunder HE1 
702 850 0.92 706  

Proses dekomposisi 

H2SO4-->SO2 +1/2O2 

+H2O) Pada temperatur 

800
o
C. (SO2,1/2O2 dan 

H2O masuk ke bejana 

reaksi Bunsen 

850 702 0.23 

178.459 (energi 

dekomposisi 1 mol 

H2SO4) 

Helium Primer HE2 
850 702 0.69 

626.69 

 

Helium sekunder HE2 527 702 0.58 527.5 

Proses Vaporation 

H2SO4 
702 527 0.15 

134.957 

 

Helium Primer HE3 325 

 
527 0.373 392 

Helium sekunder HE3 702 

 
527 0.43 390 

Proses PreVaporizer 

H2SO4 

527 

 
519 0.373 14.805 

Proses Flash 4 ( HI--> 

I2 +H2 pd 450
o
C) 

519 

 
505 0.373 27.782 

Proses Flash 1-3 dan 

Preheater 

505 

 
325 0.103 96.25 



 

 

 

Proses  Distalasi 

Reaktif HI (Produksi I2 

masuk ke Reaksi 

Bunsen dan H2 sebagai 

produk 1 mol) 

505 325 0.27 253.5 

Proses Reaksi Bunsen 

(I2+SO2 +2H2O ---

>H2SO4 +2HI 
120 - - - 

 

4. Kesimpulan 

Melalui model distribusi energi 

kalor yang dibuat dengan program 

scilab untuk distribusi energi kalor  

produksi 1 mol gas hidrogen, dapat 

diperkirakan  kapasitas produksi 

hidrogen yaitu 130,4 mol gas H2 ( 

karena disain konseptual RGTT200K 

telah ditetapkan debit aliran gas primer 

adalah 120 kg/detik)  sedangkan volume 

gas ini tergantung pada temperatur dan 

tekanan gas tersebut. Dapat dengan 

mudah dihitung kapasitas produksi 

hidrogen ketika terjadi perubahan disain 

debit aliran primer RGTT200K.  
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 Mengapa menerapkan metode 

dengan menggunakan katalis 

sulfur iodnie (SI)? 

 Bagaimana cara untuk 

meningkatkan kapasitas 

produksi hidrogen?  

 Apa kegunaan program aplikasi 

scilab dalam tulisan ini? 

Jawab: 

 Metode katalis sulfur iodnie (SI) 

ini adalah yang paling efisien 

dari metode-metode lainnya 

karena suhu output reaktor 

tinggi (10000
0
 C), hal ini 

membuat lebih efisien dalam 

pemakaiannya dalam 

menggunakan produksi H2 

dengan metode ini. 

 Meningkatkan produksi H2 

dengan cara mengalirkan helium 

dengan debit yang lebih besar 

dan jumlah yang lebih besar 

juga. 

 Dapat menghitung besar debit 

helium yang dialirkan ke a 

lat/komponen secara visualisasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


