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 In the industrial world, heat exchangers have an 
important role in helping the production process, 
especially in PT. Amman Mineral Nusa Tenggara. This is 
because in operation the heat exchange device serves to 
cool the lubricant on the bearings in the Ball Mill. Heat 
exchangers (shell and tube type) greatly affect the overall 
success of the series of processes, because the failure of 
operations caused by mechanical or operational failure 
can lead to the cessation of unit operations. 

In this study do a comparison between the design 
specifications with the results of observations in the field 
in the morning and evening. 14 day observations were 
analyzed using heat transfer to determine the heat 
transfer coefficient, LMTD, decrease in performance due 
to fouling factor and effectiveness of heat exchanger. 

From the results of research shows that the heat 
exchange tool in the morning has a better performance 
compared to the afternoon. This is evident from the heat 
transfer coefficient, LMTD and its high effectiveness in the 
morning. However, heat exchangers have impurities from 
cooling water quality and poor water flow causing a 
decrease in performance in heat exchangers. 
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PENDAHULUAN  

Kemajuan teknologi saat ini mengalir 
dengan cepat dan mempengaruhi segala bidang, 
terutama pertambangan yang merupakan 
lokomotif utama dalam mendorong kemajuan 
negara. Era modern saat ini menuntut kemajuan 
ilmu pengetahuan dan teknologi untuk terus 
berkembang. Hal tersebut tentunya sejalan 
dengan visi dan misi PT. Amman Mineral Nusa 
Tenggara yang merupakan salah satu perusahaan 

tambang terbesar di Indonesia yang berlokasi di 
Sekongkang, Sumbawa Barat, NTB.  

Alat penukar kalor (heat exchanger) 
sangat berpengaruh dalam industri terhadap 
keberhasilan keseluruhan rangkaian proses, 
karena kegagalan operasi alat ini baik akibat 
kegagalan mekanikal maupun operasional dapat 
menyebabkan berhentinya operasi unit. Maka 
suatu alat penukar kalor dituntut untuk memiliki 
kinerja yang baik agar dapat diperoleh hasil yang 
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maksimal serta dapat menunjang penuh terhadap 
suatu operasional unit.  

Dalam aplikasi alat penukar kalor di 
lapangan banyak permasalahan yang masih 
ditimbulkan, misalnya panas yang ditransfer oleh 
alat penukar kalor belum maksimal, terjadinya 
penyumbatan pada bagian tube yang disebabkan 
oleh adanya korosi dan mengakibatkan terjadinya 
kebocoran pada tube alat penukar kalor. Hal ini 
berindikasi pada tingginya biaya perawatan. 

Sesuai dengan yang dikatakan Nopryandi 
(2013), kebocoran tube tersebut disebabkan 
terjadinya korosi. Dari hasil visual ditemukan 
kegagalan disisi luar tube, sedangkan bagian 
dalam tube yang berhubungan langsung dengan 
media pendingin air tidak terjadi kegagalan. 
Kegagalan yang terjadi berupa celah dan korosi 
pitting. 

 
DASAR TEORI 

Heat exchanger atau biasa disebut alat 
penukar kalor ini memiliki tujuan untuk mengontrol 
suatu sistem (temperatur) dengan menambahkan 
atau menghilangkan energi termal dari suatu fluida 
ke fluida lainnya.  

Walaupun ada banyak perbedaan ukuran, 
tingkat kesempurnaan, dan perbedaan jenis alat 
penukar kalor, semua alat penukar kalor 
menggunakan elemen – elemen konduksi termal 
yang pada umumnya berupa tabung “tube” atau 
plat untuk memisahkan dua fluida. Salah satu dari 
elemen terebut, memindahkan energi kalor ke 
elemen yang lainnya. (Primo, 2012) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Alat penukar Kalor tipe shell and tube 
 

Alat penukar kalor jenis shell and tube 
dibagi lagi berdasarkan arah aliran dari alat 
penukar kalor tersebut, antara lain : 

1. Heat Exchanger tipe aliran sejajar (Paralel 
Flow) 

2. Heat Exchanger tipe aliran berlawanan 
(Counter Flow) 

3. Heat Exchanger tipe aliran menyilang 
(Cross Flow) 

 
Mekanisme Fisik Perpindahan Panas 

Perpindahan panas adalah perpindahan 
energi yang diakibatkan oleh perbedaan 
temperatur. Perpindahan panas ini terjadi melalui 
tiga cara yaitu: konduksi, konveksi dan radiasi. 
 
Perpindahan Panas Konduksi 

Perpindahan panas konduksi atau 
hantaran adalah proses dimana panas mengalir 
dari daerah yang bersuhu tinggi ke daerah yang 
bersuhu lebih rendah di dalam satu medium atau 
antara medium - medium yang berlainan yang 
bersinggungan secara langsung. (Arifianto, 2009) 

 

                                                  (1) 
 
Dimana : 
q      = Laju aliran panas dengan cara konduksi 

(W). 
k         = Konduktivitas termal bahan (W/m K). 
Ar        = Luas penampang (m

2
). 

dT/dr   = Gradien suhu pada penampang (K) 
 
Perpindahan Panas Konveksi 

Perpindahan panas konveksi atau aliran 
adalah pengangkutan kalor oleh gerak dari zat 
yang dipanaskan. Proses perpindahan panas 
secara konveksi merupakan satu fenomena 
permukaan : (Arifianto, 2009). 
 

                                                        (2) 
 
Dimana: 
q    = Laju perpindahan panas (Watt). 
h   = Koefisien perpidahan panas konveksi (W/m

2
 

K). 
A    =  Luas penampang (m

2
). 

ΔT = Beda antara suhu permukaan dengan suhu 
fluida (K) 

 
Koefisien perpindahan panas konveksi pada 

aliran di dalam shell 
 

                                                         (3) 
 

Koefisien perpindahan panas konveksi 
pada aliran di dalam tube 
 

                                                         (4) 
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Dimana: 
hs = Koefisian perpindahan panas konveksi di 

dalam Shell (W/m
2
 K). 

ht  = Koefisian perpindahan panas konveksi di 
dalam tube (W/m

2
 K). 

Nu = Bilangan Nusselt. 
k    = Koefisien perpindahan panas konduksi (W/m 

K). 
Ds  = Diameter shell (m). 
 

Bilangan Nusselt menggambarkan 
karakteristik proses perpindahan panas pada 
suatu aliran. 
 

                                  (5) 
 

                                    (6) 
 

Bilangan Reynolds adalah parameter tidak 
berdimensi untuk menentukan apakah aliran yang 
terjadi laminer atau turbulen yang tergantung dari 
besarnya bilangan tersebut. Untuk mengetahui 
sifat dari aliran tersebut laminer atau turbulen 
ditunjukkan dengan bilangan Reynolds (Re) yang 
dituliskan dalam persamaan sebagai berikut : 
(Arifianto, 2009) 
 

                                                       (7) 
 
Dimana : 
Re  = Bilangan Reynolds. 
ρ     = Massa jenis (kg/m

3
). 

v     = Kecepatan aliran (m/s). 
μ    = Viskositas dinamis fluida (kg/m s). 
Dh  = Diameter Hidrolik (m). 
 

Untuk menentukan diameter hidrolik dapat 
menggunakan persamaan sebagai berikut : 
(Kumar, 2012) 

 
Gambar 2. Equivalent Diameter, Cross-Sectional 

Areas and Wetted Perimeters 
 
 

Diameter hidrolik untuk Square Pitch 
 

                                         (8) 
 
Diameter hidrolik untuk Triangular Pitch 
 

                  (9) 
Dimana : 
Dh  = Diameter Hidrolis (m) 
Pt  = Jarak Pitch (m) 
Dout       = Diameter luar tube (m) 
 

Untuk memperlukan kecepatan aliran, 
maka dapat diperoleh dengan persamaan : (Lazim, 
2013) 
 

                                                          (10) 
 
Dimana : 
v  = Kecepatan aliran (m/s). 
ṁ = Laju aliran massa (kg/s). 
ρ  = Densitas (kg/m

3
) 

A = Luas penampang (m
2
) 

 
Koefisien Perpindahan Panas Menyeluruh 

Koefisien perpindahan panas menyeluruh 
adalah penjumlahan dari seluruh koefisien 
perpindahan panas yang meliputi konduksi, dan 
konveksi. 

 
Gambar 3. Perpindahan Panas Pada Suatu 

Sistem Aliran Fluida 
 

 Perpindahan panas menyeluruh dapat 
dihitung dengan cara membagi beda temperatur 
menyeluruh dengan jumlah tahanan thermal. 
Sesuai dengan jaringan tahanan termal, besarnya 
Ao dan Ai adalah luas permukaan bagian luar dan 
bagian dalam. 
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                        (12) 

                         (13) 
 
Dimana: 
Uo = Koefisian perpindahan panas menyeluruh di 

luar tube (W/m
2
 K). 

Ui  = Koefisian perpindahan panas menyeluruh di 
dalam tube. (W/m

2
 K). 

 
Log Mean Temperatur Differential (LMTD) 
 Perbedaan suhu ini disebut Log Mean 
Temperature Difference (LMTD). Dinyatakan 
secara lisan, itu adalah perbedaan suhu pada 
salah satu ujung penukar panas kurang perbedaan 
suhu di ujung lain dari penukar kalor dibagi dengan 
logaritma natural dari rasio dua perbedaan suhu 
ini. Hal ini dibiarkan sebagai latihan bagi pembaca 
untuk menunjukkan bahwa hubungan ini juga 
dapat digunakan untuk menghitung LMTD untuk 
kondisi crossflow. 
 

            (14) 
Dimana : 
ΔTm = Beda temperatur rata – rata (

o
C) 

Th1   = Temperatur fluida panas masuk (
o
C) 

Th2   = Temperatur fluida panas keluar (
o
C) 

Tc1   = Temperatur fluida dingin masuk (
o
C) 

Tc2   = Temperatur fluida dingin keluar (
o
C) 

 
Fouling Factor 
 Setelah operasi berjalan beberapa 
lama akan menimbulkan kotoran yang ada dalam 
sistem aliran, atau permukaannya mungkin 
terkorosi. Disebabkan hasil interaksi antara cairan 
dan bahan yang digunakan untuk konstruksi dari 
alat penukar kalor. Efek keseluruhan biasanya 
dinyatakan dengan faktor pengotoran Rf, yang 
harus disertakan bersama dengan resistensi 
termal lainnya yang membentuk keseluruhan 
koefisien perpindahan panas. Faktor pengotoran 
harus diperoleh secara eksperimental dengan 
menentukan nilai U untuk Kondisi bersih dan kotor 
di penukar panas. (Holman, 2010) 
 

                                     (15) 
 
 
 

METODE PENELITIAN 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah : 
1. Metode eksperimen, yaitu dengan melakukan 

langsung percobaan dilapangan untuk 
mengetahui dan pendapatan data-data yang 
diperlukan. 

2. Studi literatur, yaitu berkaitan dengan 
masalah yang dibahas baik dari membaca di 
perpustakaan dan internet yang berfungsi 
untuk mendukung pendahuluan, studi 
pustaka, dan landasan teori. 

 
Prosedur Analisis 

1. Tahap Pertama 
Penelitian dimulai dengan 

mempelajari spesifikasi dari alat penukar 
kalor yang digunakan saat ini. 

2. Tahap Kedua 
Penelitian dilanjutkan dengan 

pengambilan data temperatur dan laju 
aliran pada sisi inlet dan outlet alat 
penukar kalor. 

3. Tahap Ketiga 
Dalam tahap ini akan dilakukan 
pengolahan dan analisa data dari setiap 
data yang sudah di dapat. Hasil dari 
pengamatan dan pengambilan data 
dianalisa menggunakan perhitungan 
matematis.  
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pengamatan dilakukan selama 14 hari dari 

pagi dan sore hari (09.00 WITA dan 15.00 WITA) 
tersebut kemudian dianalisa melalui proses 
perhitungan. 

Dari data hasil pengamatan alat penukar 
kalor 1 dan 2 pada pagi dan sore hari, dianalisa 
untuk membandingkan dengan data standar 
desain. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 
performa pendinginan pada alat penukar kalor. 

 

 
Gambar 4. Log Mean Temperature Difference 

(ΔT) 
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Gambar 4 menunjukkan hasil analisis 
LMTD atau beda temperatur rata-rata secara toritis 
dan aktual pada alat penukar kalor pagi dan sore. 
Perbedaan temperatur rata - rata pada fluida 
panas dengan fluida dingin pada alat penukar 
kalor 1 pagi dan sore yang cukup besar yaitu 
10,92 

o
C dan 8,52 

o
C dibandingkan alat penukar 

kalor 2 pagi dan sore dengan hanya 6,16 
o
C dan 

5,4 
o
C. 

 

 
Gambar 5. Koefisien Perpindahan Kalor 

Keseluruhan (U) 
 

Menurut gambar 5, faktor pengotoran 
berpengaruh dalam menghambat perpindahan 
kalor. Alat penukar kalor mengandung nilai 
pengotoran cukup tinggi pada shell dan tube di alat 
penukar kalor 1 dan 2 pagi akibat menumpuknya 
kotoran yang terbawa oleh aliran sehingga terjadi 
nilai penurunan perpindahan kalor keseluruhan 
akibat pengotoran.  

Hal ini menyebabkan penurunan koefisien 
perpindahan kalor yang terjadi pada alat penukar 
kalor 1 dan 2 pagi sebesar 18,94 W/m

2
K dan 16,32 

W/m
2
K. 

 
Gambar 6. Laju Perpindahan Kalor (Q) 
 

 
Gambar 7. Efisiensi Alat Penukar Kalor (η) 
 

Gambar 6 dan 7, menunjukan efisiensi di 
alat penukar kalor yang terjadi pada aktual 
mengalami penurunan, hal ini terlihat pada laju 
perpindahan kalor, terbukti dari hasil data 
perhitungan pada alat penukar kalor 2 pagi dan 
sore lebih rendah dari alat penukar kalor 1 pagi 
dan sore. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil analisa, efektivitas 
terbesar terjadi pada alat penukar kalor 1 
dibandingkan dengan yang ke 2 (pagi dan 
sore) dilihat dari besarnya laju 
perpindahan kalor.  

2. Selain efisiensi, kualitas performa alat 
penukar kalor juga dapat dilihat dari faktor 
pengotor yang ada pada alat tersebut. 
Penurunan koefisien perpindahan kalor 
akibat pengotoran di tube terjadi pada 
setiap alat penukar kalor pagi dan sore. 

3. Akibat performa alat penukar kalor yang 
menurun ini disebabkan oleh fluida 
pendingin yang kurang baik. Hal ini 
mengakibatkan performa alat penukar 
kalor terutama pada bagian tube menjadi 
kurang baik. 

Saran 
Saran dari peneliti adalah untuk 

mengamati, inspeksi dan menindaklanjuti pada 
alat penukar kalor untuk mengurangi kegagalan 
maupun kerusakan kedepannya. Melakukan 
analisis secara mendalam pada saat 
merencanakan pemeliharaan untuk alat penukar 
kalor, sehingga mendapatkan hasil analisa yang 
akurat. Melakukan perawatan secara berkala dan 
rutin agar dapat terdeteksi lebih dini serta 
dimasukkan ke dalam planned maintenance. 
Karena dengan mendeteksi lebih dini, maka akan 
mengurangi biaya perawatan yang lebih banyak 
nantinya. 
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DAFTAR SIMBOL DAN SINGKATAN 
A = Luas permukaan perpindahan panas 

(m
2
) 

As = Luas penampang shell (m
2
)  

Ati = Luas penampang tube bagian dalam 
(m

2
) 

Ato = Luas penampang tube bagian luar (m
2
) 

Cps = Kalor spesifik oli (J/kgK) 
Cpt = Kalor spesifik air (J/kgK)  
DH = Diameter hidrolik (m) 
Din = Diameter dalam tube (m) 
Dout = Diameter luar tube (m) 
Dsi = Diameter dalam shell (m) 
Dso = Diameter luar shell (m) 
hs  = Koefisien perpindahan panas konveksi 

pada shell (W/K) 
ht = Koefisien perpindahan panas konveksi 

pada tube (W/K) 
k = Konduktivitas termal (W/mK) 
Ls = Panjang shell (m) 
Lt = Panjang tube (m) 
N = Jumlah tube  
Nud = Bilangan Nusselt 
Pr = Bilanan Prandtl 
Qs = Debit aliran oli (m

3
/s) 

Qt = Debit aliran air (m
3
/s) 

q = Laju perpindahan panas (W) 
qaktual = Laju perpindahan panas aktual (W) 
qteoritis = Laju perpindahan panas teoritis (W) 
Red = Angka Reynold 
Rf = Faktor pengotor (m

2
K/W) 

ri = Jari – jari dalam tube (m) 
ro = Jari – jari luar tube (m) 
TB = Temperatur bulk (℃) 

Tc1 = Temperatur fluida dingin masuk (℃) 
Tc2 = Temperatur fluida dingin keluar (℃) 
Th1 = Temperatur fluida panas masuk (℃) 
Th2 = Temperatur fluida panas keluar (℃) 
Ui = Koefisien perpindahan panas 

menyeluruh bagian dalam (W/m
2
K) 

Uo = Koefisien perpindahan panas 
menyeluruh bagian luar  (W/m

2
K) 

vs = Kecepatan aliran oli (m/s) 
vt = Kecepatan aliran air (m/s) 
ṁ = Laju aliran massa (kg/s) 
ρoli = Massa jenis oli (kg/m

3
) 

ρair = Massa jenis air (kg/m
3
) 

μs = Viskositas dinamis fluida oli (kg/ms) 

μt = Viskositas dinamis fluida air (kg/ms) 
ΔTm = Beda temperatur diferensial (℃) 
ε = Efektivitas alat penukar kalor (%) 
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