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ABSTRAK 

Panas bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, 

uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik 

tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi. Sumber energi panas bumi 

tersedia dan terbentuk didalam kerak bumi. Suhu di pusat bumi diperkirakan 

mencapai 5400 °C. Karena temperatur panas bumi tinggi, energi panas bumi dapat 

digunakan sebagai sumber energi untuk menghasilkan energi listrik. Saat ini ada 

tiga macam teknologi pembangkit panas bumi yang dapat mengkonversi panas 

bumi menjadi energi listrik. Yaitu dry steam, flash steam, dan Organic Rankine 

Cycle(ORC) atau binary cycle. Teknologi ini diaplikasikan berdasarkan kondisi 

uap yang ada. 

Pada penelitian ini dasar yang digunakan dalam perancangan sistem organic 

Rankine cycle adalah keterbatasan fluida pemanas dengan temperatur 100 °C dan 

fluida pendingin dengan temperatur 35 °C. Sistem ORC didesain dengan 

menggunakan fluida kerja R-141b. Dari Analisa termodinamika didapatkan 

effisiensi sistem sebesar 8.122% pada tekanan evaporator dan kondensor sebesar 

5 bar dan 2 bar berturut-turut. Temperature fluida kerja keluar evaporator dan 

kondensor sebesar 95 °C dan 40 °C berturut-turut. Jenis turbin yang dirancang 

untuk sistem ORC ini adalah turbin curtis satu tingkat dengan menggunakan 

nozzle konvergen. Setelah diperoleh dimensi turbin, kemudian dilakukan proses 

pembuatan turbin sesuai dengan dimensi yang didapatkan. Selanjutnya dilakukan 

integrasi masing-masing komponen menjadi satu kesatuan sistem ORC. Sistem 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kerak_bumi
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ORC yang sudah dibuat, dilakukan pengujian untuk mengetahui performa turbin 

dan kondensor untuk sistem ORC. 

Sistem ORC yang digunakan sebagai dasar perancangan turbin 

menggunakan fluida kerja R-141b mempunyai effisiensi sebesar 8.122%. Turbin 

yang didesain adalah jenis impuls dengan putaran 3000rpm menggunakan  satu 

nozzle dengan diameter 3,798 mm dan diameter cakram sebesar 286,496 mm 

dengan Z=56 buah, l=7.798mm, b=20mm, s=0.2mm, R=10.590mm, r=4.87mm, 

dan t=16.064mm. Hasil simulasi numerik sudu model 1 dengan nilai 

α1=16° ,  β1 − β2=3° menghasilkan daya yang paing besar dibandingkan model 

sudu yang lainnya. Daya yang dihasilkan sebesar 5,267.39 Watt. Hasil eksperimen 

kondenser menunjukkan koefisien konveksi eksternal tube kondenser semakin 

tinggi seiring dengan peningkatan laju aliran massa udara dengan nilai tertinggi 

70.763 W/m2K pada kecepatan udara 2.2 m/s dan nilai terendah 50.668 W/m2K 

pada kecepatan udara 1.34 m/s. Koefisien konveksi sisi dalam tube semakin 

menurun seiring dengan penurunan kualitas uap dengan nilai rata – rata 3384.87 

W/m2K. Performa kondenser dianalisa dengan metode Number of Transfer Unit 

dan Effectiveness (NTU – ε) dimana nilai effectiveness yang meningkat secara 

eksponensial terhadap NTU dengan nilai tertinggi sebesar 0.853 dan nilai 

terendah sebesar 0.765. 

 

 

Kata kunci : Daya Turbin, Organik Rankine Cycle, Panas Bumi, R141b, Turbin,  

simulasi Numerik, Kondensor, NTU-Effectiveness 
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ABSTRACT 

Geothermal is a source of heat energy contained in hot water, steam, and 

rocks along with associated minerals and other gases which are genetically 

inseparable in a geothermal system. Geothermal energy sources are available and 

formed in the earth's crust. The temperature at the center of the earth is estimated 

at 5400 ° C. Due to high geothermal temperatures, geothermal energy can be used 

as a source of energy to generate electrical energy. Currently there are three kinds 

of geothermal technology that can convert geothermal energy into electrical 

energy. Namely dry steam, flash steam, and Organic Rankine Cycle (ORC) or 

binary cycle. This technology is applied based on existing steam conditions. 

In this study the basis used in the design of the ORC system is the 

limitation of heating fluid with a temperature of 100 ° C and a cooling fluid with a 

temperature of 35 ° C. The ORC System is designed using the working fluid of R-

141b. From thermodynamic analysis, the system efficiency of 8.122% at 

evaporator and condenser pressure is 5 bar and 2 bar respectively.  Temperature of 

working fluid out of evaporator and condenser at 95 ° C and 40 ° C respectively. 

The type of turbine designed for this ORC system is a single-stage curtis turbine 

using convergent nozzle. After the turbine dimension is obtained, then turbine 

manufacturing process is done in accordance with the dimensions obtained. 

Furthermore, the integration of each component into a single ORC system. ORC 

system that has been made, tested to determine the performance of turbine and 

condenser for ORC system.  
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The ORC system used as the base of turbine design using R-141b working 

fluid has an efficiency of 8.122%. The designed turbine is a type of impulse with 

3000 rpm spin using one nozzle with a diameter of 3.798 mm and disc diameter of 

286,496 mm with Z = 56 pieces, l = 7.798mm, b = 20mm, s = 0.2mm, R = 

10.590mm, r = 4.87mm, and t = 16.064mm. The result of numerical simulation of 

model 1 blade with value α1=16° ,  β1 − β2=3° produces a high power compared 

to the other blade model. The power produced is 5,267.39 Watt. The condenser 

experimental results show the external convection coefficient of condenser is 

higher along with the increase of mass air flow rate with the highest value of 

70,763 W / W/m2K at airspeed of 2.2 m/s and the lowest value of 50,668 W/m2K 

at 1.34 m/s airspeed. The convection coefficient of inner side decreases with 

decreasing steam quality with an average rating of 3384.87 W/m2K. Condenser 

performance was analyzed by the method of Number of Transfer Unit and 

Effectiveness (NTU - ε) where the value of effectiveness increased exponentially 

to NTU with the highest value of 0.853 and the lowest value of 0.765. 

 

Key words: Turbine Power, Organik Rankine Cycle, Geothermal, R141b, 

Turbine,  Numerical simulation, Kondenser, NTU-Effectiveness 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air 

panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara 

genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi. Energi 

panas bumi terdapat dan terbentuk di dalam kerak bumi sehingga untuk 

pemanfaatannya diperlukan proses penambangan. Temperatur di bawah kerak 

bumi bertambah seiring bertambahnya kedalaman. Suhu di pusat bumi 

diperkirakan mencapai 5400 °C. Energi panas bumi berasal dari aktivitas tektonik 

di dalam bumi yang terjadi sejak planet ini diciptakan. Panas bumi juga berasal 

dari panas matahari yang diserap oleh permukaan bumi. Selain itu sumber energi 

panas bumi ini diduga berasal dari beberapa fenomena: 

• Peluruhan elemen radioaktif di bawah permukaan bumi. 

• Panas yang dilepaskan oleh logam-logam berat karena tenggelam ke 

dalam pusat bumi. 

• Efek elektromagnetik yang dipengaruhi oleh medan magnet bumi. 

Energi panas bumi dimanfaatkan untuk memanaskan ruangan dan air 

ketika musim dingin. Karena temperaturnya cukup tinggi, energi panas bumi 

dapat digunakan sebagai sumber energi untuk menghasilkan energi listrik. Saat ini 

terdapat tiga macam teknologi pembangkit panas bumi yang dapat mengkonversi 

panas bumi menjadi sumber daya listrik, yaitu dry steam, flash steam, dan 

Organic Rankine Cycle(ORC) atau binary cycle. Ketiga macam teknologi ini pada 

dasarnya digunakan sesuai dengan kondisi uap yang ada. 

1. Dry Steam Power Plants 

Tipe Dry Steam dapat digunakan jika uap yang keluar dari sumur 

produksi berupa uap panas (vapour). Uap panas yang keluar dari sumur 

produksi mempunyai tekanan seitar 40 – 80 bar dan temperatur 180 – 225 °C.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Kerak_bumi
https://id.wikipedia.org/wiki/Temperatur
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aktivitas_tektonik&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Bumi
https://id.wikipedia.org/wiki/Planet
https://id.wikipedia.org/wiki/Panas
https://id.wikipedia.org/wiki/Energi_surya
https://id.wikipedia.org/wiki/Permukaan_bumi
https://id.wikipedia.org/wiki/Peluruhan_radioaktif
https://id.wikipedia.org/wiki/Radioaktif
https://id.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetik
https://id.wikipedia.org/wiki/Medan_magnet
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Gambar 1.1 Dry Steam Power Plants 

 

Dari gambar diatas uap yang keluar dari sumur produksi langsung 

digunakan untuk menggerakkan turbin, sehingga turbin berputar untuk 

mengerakkan generator dan menghasilkan listrik. Kemudian uap yang keluar  

dari turbin didinginkan dengan menggunkan kondensor sampai beruba fase 

menjadi liquid dan dimasukkan kembali ke dalam bumi melalui sumur injeksi. 

 

2. Flash Steam Power Plants 

PLTP sistem Flash Steam merupakan PLTP yang paling umum 

digunakan. Pembangkit jenis ini memanfaatkan reservoir panas bumi yang 

berisi air dengan temperatur lebih besar dari 82°C. 

Gambar 1.2 Flash Steam Power Plants 
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Dari gambar diatas air yang sangat panas ini dialirkan ke atas melalui 

pipa sumur produksi dengan tekanannya sendiri. Karena mengalir keatas, 

tekanannya menurun dan beberapa bagian dari air menjadi uap. Uap ini 

kemudian dipisahkan dari air dan dialirkan untuk memutar turbin. Sisa air dan 

uap yang terkondensasi dapat dimanfaatkan untuk keperluan yang lain 

(pemanas air dan ruangan) atau disuntikkan kembali melalui sumur injeksi 

kedalam reservoir. 

 

3. Organik Rankine Cycle (ORC) Atau Binary Cycle Power Plants (BCPP) 

ORC menggunakan teknologi yang berbeda dengan kedua teknologi 

dry steam dan flash steam. PLTP sistem Organik Rankine Cycle dioperasikan 

dengan air pada temperatur lebih rendah yaitu antara 90°C-175°C. Pada ORC 

air panas atau uap panas yang berasal dari sumur produksi tidak pernah 

menyentuh turbin. Air panas bumi digunakan untuk memanaskan fluida kerja 

(biasanya senyawa organik seperti silicone oil, hydrocarbon, dan fluorocarbon 

tapi yang umum digunakan dalah refrijeran) pada alat penukar panas. Fluida 

kerja kemudian menjadi panas dan menghasilkan uap berupa flash.  

Gambar 1.3 Organic Rankine Cycle 

 

Dari gambar diatas Uap yang dihasilkan di alat penukar panas dialirkan 

untuk memutar turbin dan selanjutnya menggerakkan generator untuk 

menghasilkan sumber daya listrik. Uap panas yang dihasilkan di alat penukar 

panas inilah yang disebut sebagai secondary fluid. Organic Rankine Cycle  

merupakan sistem tertutup. Jadi tidak ada yang dilepas ke atmosfer. 
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Keunggulan dari ORC ialah dapat dioperasikan pada suhu rendah yaitu 90°C -

175°C.  

Oktaviandita (2011) mendesain turbin untuk sistem ORC. Turbin yang 

didesain adalah turbin jenis Curtis dengan 2 tingkat kecepatan dengan putaran 

yang didesain sebesar 3000 rpm. Nozzle yang digunakan adalah jenis konvergen-

divergen. Daya turbin yang dihasilkan sebesar 11 KW dengan asumsi awal 

efisinsi turbin 80%. 

Rony (2014) melakukan eksperimen sistem ORC dengan menggunakan 

fluida kerja R-123. Penelitian ini dilakukan dengan memvariasiakan flowrate 

aliran fluida kerja mulai dari flowrate 2 GPM – 4 GPM  dengan penurunan setiap 

0,5 GPM. Daya turbin maksimal yang dihasilakan sebesar 5849 watt dengan 

efisiensi thermal sebesar 9,1%. Efisiensi thermal yang paling besar adalah 9.5% 

pada flowrate 2.5 GPM. 

Onur Kardas (2016) melakukan eksperimen system organic Rankine 

cycle dengan Recuperative Cycle. Terdapat 13 fluida kerja yang disimulasikan 

yang mempertimbangkan sifat fisik dan thermodinamika, aspek lingkungan dan 

keamanan. Dari ke 13 fluida tersebut didapatkan 4 jenis fluida yang dipilih untuk 

analisa lebih lanjut diantaranya R134a, R141b, R245ca dan R245fa. Effisiensi 

maksimum siklus ORC sederhana didapatkan sebesar 8,66 % sementara untuk 

siklus dengan recuperator sebesar 9,18 %. 

Aleksandea (2013) melakukan eksperimen sistem pembangkit listrik ORC 

dengan R227ea sebagai fluida kerja. Turbin yang digunakan dalam eksperiment 

ini adalah hermatic turbogenerator dengan desain 3000rpm. Temperature 

pemanas yang digunakan didapatkan dari district heating sebesar 66,8 °C – 111 °C. 

Efisiensi maksimum siklus ORC sederhana didapatkan sebesar 4.88 %. 

Bianchi, dkk (2017) melakukan eksperimen pada suatu sistem prototype 

ORC yang terdiri dari evaporator, expander, generator, pompa, shell and tube 

kondensor, dan sebuah recuperator. Fluida organik yang digunakan adalah R134a 

yang akan dipanaskan oleh sumber panas eksternal berupa air panas dengan 

variasi suhu 65  ̊C, 75  C̊, dan 85  ̊C untuk mensimulasikan proses heat recovery 

pada entalpi rendah. Daya termal antara 8 kW hingga 200 kW dapat dihasilkan 

secara terus menerus oleh prototype dengan mengatur debit air pemanas. 
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Eunkoo Yun, dkk(2016) melakukan eksperimen sistem ORC dengan 

munggunakan Parallel expander atau disebut PE-ORC. Expander 1, modifikasi 

dari oil-free open drive air compressor dengan membalik arah alirannya. Sebuah 

tempat seal dengan lip-type seal untuk expander 1 suda didesain dan dibuat untuk 

mencegah kebocoran. 1 kw scrol expander yang dibuat oleh Air Squared,Inc., 

digunakan sebagai expander 2. Pada penelitihan ini menggunakan fluida kerja 

R245fa karena sesuai dengan karakteristik sistem ORC dalam tinjauan 

termodinamika, lingkungan, dan kriteria aman. Daya poros maksimum yang 

diukur pada DUAL MODE, SIGLE MODE 1, dan SINGLE MODE 2 adalah 

2.9kw, 1.9kw, 1.1kw. Sedangkan efisiensi yang paling besar didapatkan pada 

SIGLE MODE 1 yaitu sebesar 8,1% dan efisiensi yang paling rendah didapatkan 

pada SIGLE MODE 1 yaitu sebesar 3,7%. 

Pada penelitian ini akan dilakukan desain turbin implus dengan kapasitas 1 

KW dan pengujian kondensor dengan menggunakan fluida kerja R141b. Fluida 

pemanas evaporator yang digunakan mempunyai temperature sebesar 100 ℃ dan 

temperatur pendingin kondensor sebesar 35 ℃. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang dapat diberikan dari latar belakang adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana mendesain sistem Organic Rankine Cycle (ORC) dengan 

menggunakan fluida kerja R-141b? 

2. Bagaimana desain turbin impuls untuk sistem ORC? 

3. Bagaimana pengaruh laju aliran massa udara pendingin terhadap performa 

kondenser? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Merancang sistem Organic Rankine Cycle (ORC) dengan menggunakan 

fluida kerja R-141b. 

2. Untuk mengetahui desain turbin impuls untuk sistem ORC. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh laju aliran massa udara pendingin terhadap 

performa kondenser. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Kondisi dalam sistem adalah tunak dengan turbin uap, pompa, kondensor, 

evaporator sebagai alat penyusun utama dan R-141b sebagai fluida kerja. 

2. Fluida Pemanas (Hot Water Resource) Tin=100 °C , in Evaporator. 

3. Fluida Pendingin (Cold Air) Tin = 35 °C, in Condensor. 

4. Kapasitas turbin 1000 Watt. 

5. Pada pendekatan termodinamika tidak ada penurunan tekanan sepanjang 

evaporator dan kondensor. 

6. Tidak ada kebocoran pada sistem. 

7. Perencanaan bahan dan elemen mesin tidak diperhitungkan. 

8. Penelitian tidak mengikutsertakan analisa ekonomi. 

 

1.5. Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Dapat memberikan gambaran dan pengetahuan tantang sistem ORC. 

2. Memberikan gambaran  parameter – parameter yang dibutuhkan untuk 

mengetahui karakteristik komponen (turbin) pada sistem ORC. 

3. Memberikan gambaran  parameter – parameter yang dibutuhkan untuk 

mengetahui unjuk kerja sistem ORC. 

4. Dapat memberikan gambaran terkait komponen – komponen pada organic 

Rankine cycle khususnya kondensor sebagai acuan untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini terbagi menjadi beberapa bab yang 

dapat dijabarkan sebagai berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitihan, batasan masalah, manfaat penulisan, serta sistematika penulisan tesis. 

 

BAB II DASAR TEORI  

Bab ini berisi teori-teori dari berbagai referensi yang selanjutnya 

digunakan sebagai dasar teori dalam melakukan perancangan system ORC. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini menjelaskan alur proses kegiatan tugas akhir ini dari mulai awal 

hingga akhir dan menjabarkan mengenai prosedur atau langkah-langkah dalam 

melakukan penelitihan. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi tentang desain turbin dan analisa performa kondensor untuk 

system ORC. Serta penggambaran performa kondensor untuk sistem ORC dengan 

menggunakan grafik.  

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari analisa sebagai 

kesempurnaan perencanaan sistem organic Rankine cycle dan perancangan turbin. 
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BAB II 

DASAR TEORI 

 

2.1 Siklus Rankine 

Siklus Rankine adalah siklus yang konvensional yang umum digunakan 

pada sistem pembangkit listrik yang ada di dunia khususnya digunakan pada 

sistem pembangkit tradisional. Seluruh siklus daya uap menggunakan sistem 

pembakaran luar, dimana sistem ini  harus menggunakan alat penukar panas untuk 

proses penambahan panas. Sedangkan untuk proses pembuangan panas hampir 

semua sistem menggunakan kondensor sebagai alat penukar panas. Kelebihan dari 

siklus pembakaran luar adalah lebih sedikit membuat pencemaran udara dan bisa 

menggunakan bahan bakar dari tingkat yang lebih rendah serta murah. Siklus 

Rankine sekarang telah berkembang dengan pesat, dahulu fluida kerja yang 

digunakan adalah air tapi sekarang mulai berkembang dengan menggunakan 

fluida kerja organik. Dengan menggunakan fluida organik dapat menghasilkan 

listrik dengan temperatur dan tekanan yang rendah. 

 

2.1.1 Siklus Rankine Ideal 

 Siklus Rankine yang paling sederhana terdiri dari empat komponen yaitu 

Turbin, Kondensor, Pompa, dan Evaporator. Pada setiap komponen terjadi satu 

dari  keempat proses termodinamika. Gambar sistem suatu siklus Rankine 

sederhana ditunjukkan seperti pada Gambar 2.1 

Jika fluida kerja yang melewati komponen boiler dan kondensor dari siklus 

daya uap sederhana terjadi tanpa irreversibilitas, gesekan, dan pressure drop maka 

fluida kerja tersebut akan mengalir pada tekanan konstan. Dan jika pada proses di 

turbin dan pompa terjadi tanpa irreversibilitas dan tidak terdapat heat transfer 

dengan lingkungan, proses tersebut terjadi secara isentropis. Siklus tersebut 

disebut  sebagai siklus ideal. Dengan demikian suatu siklus ideal termodinamika 

dasar uap adalah siklus Rankine dimana proses termodinamika untuk siklus ini 

berupa kompresi secara isentropik, penambahan panas secara isobar, ekspansi 

secara isentropik dan akhirnya pembuangan panas secara isobar. Siklus Rankine 



10 

 

ini menggunakan fluida kerja dua fase berupa cairan dan uap. Gambar T-s 

diagram siklus rankine ditunjukkan seperti pada Gambar 2.2 

Gambar 2.1 Siklus Rankine Sederhana 

Gambar 2.2 T-s diagram Siklus Rankine 

 

Dari proses yang ditunjukkan pada grafik diatas dapat kita lihat bahwa 

fluida kerja mengalami proses internally reversible: 

• Proses 1-2 adalah proses kompresi isentropik yang terjadi dalam pompa dari 

tekanan kondensor menuju tekanan evaporator.  

• Proses 2-3 adalah proses penambahan panas isobarik yang terjadi pada 

ketel. 

• Proses 3-4 adalah ekspansi atau penurunan tekanan secara adiabatik  dalam 

turbin atau mesin uap. 
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• Proses 4-1 adalah proses pembuangan panas isobarik yang terjadi dalam 

kondensor, dimana pada proses ini uap yang masuk kedalam kondensor 

dilepaskan panasnya ke air pendingin sehingga keluar dari kondensor 

berupa liquid . 

 

2.2 Organic Rankine Cycle (ORC) 

 Organic Rankine Cycle (ORC) adalah siklus uap yang dikembangkan dari 

Siklus Rankine, siklus ini bekerja dengan menggunakan fluida kerja organik 

seperti silicone oil, hydrocarbon, dan fluorocarbon tapi yang umum digunakan 

dalah refigerant. Dengan menggunakan bahan organik yang memiliki titik didih 

yang rendah, ORC dapat digunakan untuk mengekstrak energi dari sumber panas 

bertemperatur rendah. Siklus dasar ORC ditunjukkan pada Gambar 2.3 berikut ini: 

Gambar 2.3  Komponen Siklus ORC 

 

 Siklus sederhana organic Rankine cycle terdiri dari empat komponen 

utama yaitu: 

1. Evaporator  

Evaporator merupakan salah satu jenis alat penukar panas yang 

berfungsi untuk mengevaporasi fluida organik dari cair menjadi uap sebelum 

masuk ke dalam turbin.  

2. Turbin 

Turbin berfungsi untuk mengekspansi atau menurunkan tekanan dari 

fluida organik dan yang akan menghasilkan energi listrik bila disambungkan 

ke generator.  
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3. Kondensor 

Kondensor merupakan salah satu jenis alat penukar panas yang 

berfungsi untuk mengkondensasikan uap dari fluida kerja organik menjadi 

cair dan pada tekanan dan temperatur konstan   

4. Pompa 

Pompa berfungsi untuk menaikkan tekanan dari fluida organik sesuai 

dengan tekanan yang diperlukan oleh evaporator, pada masing – masing 

komponen terjadi proses termodinamika seperti pada siklus Rankine. 

  

Perbedaan utama siklus Rankine dan ORC yaitu:  

1. Siklus Rankine menggunakan fluida kerja air untuk menghasilkan uap, 

sedangkan pada ORC menggunakan fluida kerja organik. 

2. Siklus Rankine menggunakan boiler sebagai tempat penambahan panas 

sedangkan pada sistem ORC menggunakan evaporator sebagai tempat 

penyerapan panas.  

3. Siklus ORC tidak menggunakan suatu wadah untuk proses pembakaran 

sehingga tidak menghasilkan polusi udara akibat dari proses pembakaran.  

Untuk diagram T-s, dan P-h dari ORC ditunjukkan pada Gambar 2.4 

dibawah ini. 

Gambar 2.4 Diagram (a) P-h dan (b) T-s dari Organic Rankine Cycle 
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2.3 Perhitungan Sistem ORC 

Persamaan yang digunakan untuk menentukan performa dari ORC yaitu 

dengan menggunakan hukum pertama dan kedua termodinamika. Untuk 

mendapatkan kerja output dan panas yang ditambahkan dapat ditentukan dengan 

menggunakan:  

• hukum kesetimbangan energi 

𝑑𝐸𝑐𝑣

𝑑𝑡
=  �̇� − �̇� + 𝑚 ̇ 𝑖 {ℎ𝑖 +

𝑉𝑖
2

2
+ 𝑔𝑧𝑖} − 𝑚 ̇ 𝑒 {ℎ𝑒 +

𝑉𝑒
2

2
+ 𝑔𝑧𝑒}       (2.1)  

• hukum kesetimbangan masa 

 

𝑑𝑚𝑐𝑣

𝑑𝑡
=  ∑ �̇�𝑖 −  ∑ �̇�𝑒𝑒𝑖               (2.2) 

 

Gambar 2.5 Urutan Proses Sistem ORC 

 

Untuk proses 1 - 2 terjadi pada turbin, power turbin dapat ditentukan 

dengan persamaan: 

�̇�𝑇 = �̇�(ℎ1 − ℎ2)         (2.3) 

WT merupakan power turbin, untuk  h1dan h2 merupakan entalpi dari fluida kerja 

yang masuk dan meninggalkan turbin. 

  

 Untuk proses 2 - 3 terjadi pada kondensor, panas yang hilang pada 

kondensor dapat ditentukan dengan persamaan : 
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�̇�𝐶 = �̇�(ℎ2 − ℎ3)  (2.4) 

 

h2 dan h3 merupakan entalpi dari fluida kerja yang masuk dan keluar kondensor. 

 

 Untuk proses 3 - 4 terjadi pada pompa, kerja dari pompa dapat ditentukan 

dengan persamaan :  

 

�̇�𝑃 = �̇�(ℎ4 − ℎ3)   (2.5) 

 

Wp adalah kerja pompa, untuk h3 dan h4, merupakan entalpi fluida kerja masuk 

dan keluar pompa. 

 

 Untuk proses 4 - 1 terjadi pada evaporator dimana terjadi proses evaporasi 

untuk mengubah liquid menjadi vapour, panas rata – rata yang diberikan 

evaporator ke fluida kerja dapat ditentukan dengan persamaan : 

 

�̇�𝐸 = �̇�(ℎ1 − ℎ4)  (2.6) 

 

h1 dan h4 merupakan entalpi dari fluida kerja yang keluar dan masuk evaporator.  

 Untuk efesiensi dari siklus dapat dinyatakan sebagai rasio antara kerja 

bersih dari siklus dibagi dengan panas yang diberikan evaporator, dapat ditulis 

sebagai berikut: 

 

𝜂𝐶𝑦𝑐𝑙𝑒 =
�̇�𝑇−�̇�𝑃

�̇�𝐸
 (2.7) 

Dengan mensubstitusi persamaan (2.3), (2.5) dan (2.6) kedalam persamaan (2.7) 

sehingga efesiensi thermal untuk siklus dasar ORC dapat dituliskan: 

 

𝜂𝐶𝑦𝑐𝑙𝑒 =
(ℎ1−ℎ2)+(ℎ4−ℎ3)

(ℎ1−ℎ4)
                 (2.8) 
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Untuk rasio kerja balik dihitung dengan rumus: 

 

𝑏𝑤𝑟 =
�̇�𝑃/�̇�

�̇�𝑇/�̇�
 (2.9) 

 

2.4 Fluida Kerja 

Sifat dan kriteria Fluida kerja memainkan peranan penting dalam siklus 

ORC. Sebuah fluida kerja tidak cukup hanya memiliki sifat termodinamika yang 

cocok terhadap apilkasinya, tapi juga memiliki stabilitas kimia yang memadai 

dalam kisaran suhu yang diinginkan. Pemilihan fluida  mempengaruhi efisiensi 

sistem, kondisi operasi, dampak lingkungan dan ekonomi viabilitas. Kriteria 

seleksi ditetapkan untuk mencari kandidat potensial fluida kerja  untuk siklus 

yang berbeda - beda pada berbagai kondisi. 

1. Termodinamika dan sifat fisik 

Secara termodinamika dan sifat fisik yang harus diperhatikan dalam 

pemilihan fluida kerja adalah sebagai berikut : 

1. Kalor laten penguapannya harus cukup tinggi 

 Sebuah fluida dengan panas laten yang tinggi akan menyerap lebih 

banyak energi dari sumber dalam evaporator dan dengan demikian 

mengurangi laju aliran yang dibutuhkan 

2. Densitas harus cukup tinggi 

 Dengan densitas yang cukup tinggi akan mengurangi laju aliran dapat 

menguntungkan bagi pompa. 

3. Titik beku yang rendah 

 Titik beku harus lebih rendah dari suhu terendah dalam siklus untuk 

menghindari pembekuan fluida kerja pada saat proses siklus sedang 

berlangsung.  

4. Stabilitas yang baik di suhu tinggi 

 Tidak seperti air, fluida organik biasanya mengalami kerusakan kimia 

dan dekomposisi pada tinggi suhu tinggi. Sehingga suhu maksimum 

sumber panas dibatasi oleh stabilitas kimia dari fluida kerja. 
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5. Konduktifitas termal yang tinggi  

 Konduktifitas termal sangat penting untuk menentukan karakteristik 

perpindahan kalor. 

6. Viskositas yang rendah dalam fase cair maupun fase gas  

 Dengan turunnya tahanan aliran refrigeran dalam pipa, kerugian 

tekanannya akan berkurang. 

 

2. Stabilitas dan Kompatibilitas Fluida dengan Peralatan 

Tidak seperti air, fluida organik biasanya mengalami kerusakan kimia dan 

dekomposisi pada suhu tinggi sehingga  dapat merusak bagian - bagian dari 

komponen. Untuk itu, fluida kerja harus noncorrosive dan kompatibel dengan 

mesin dan bahan minyak pelumas. Calderazzi dan Paliano mempelajari stabilitas 

termal R-134a, R-141b, R-13I1, R-7146 dan R-125 yang terkait dengan stainless 

steel sebagai bahan wadah penampung. 

 

3. Aspek Lingkungan 

Aspek lingkungan merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dalam 

memilih fluida kerja. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi diantaranya 

fluida kerja bukan merupakan ozone depleting substances (ODSs), harus 

memenuhi kriteria global warming potential (GWP) serta memenuhi kriteria umur 

hidup di atmosfer (Atmosfer Life Time/ ALT). Refrigerant sebagai gas rumah kaca 

bertindak seperti selimut yang menyeliputi bumi. Gas ini jika terpapar ke atmosfer 

dapat mengakibatkan bumi menjadi panas dengan menyerap kalor dan 

menurunkan laju perpindahan panas ke luar atmosfer. GWP diukur berdasarkan 

jumlah energi yang diserap satu ton gas relative terhadap 1-ton gas CO2 dalam 

suatu periode tertentu, biasanya diukur selama 100 tahun. Semakin tinggi GWP 

gas maka semakin besar kemungkinan gas tersebut membuat bumi panas 

dibandingkan dengan CO2. Berdasarkan klasifikasi dari UNEP Technical and 

Economic Assessment Panel, tingkat GWP suatu refrigerant digolongkan menjadi 

ultra low dengan GWP < ~30, very low dengan GWP < ~100, low dengan GWP < 

~300, moderate dengan GWP < ~1000, high dengan GWP < ~3000, very high 

dengan GWP < ~10000 serta ultra-high dengan GWP > ~10000. Ozon depleting 
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potential merupakan ukuran kemampuan relative suatu refrigerant untuk 

menipiskan lapisan stratospheric ozone di atmosfer. Refrigerant dengan ODP 

yang tinggi jika terpapar sinar ultraviolet akan melepaskan klorin yang sangat 

mudah bereaksi dengan ozone (O3) membentuk clorin monoksida dan oksigen. 

ODP diukur relative terhadap CFC-11 dengan nilai referensi 1. Jika suatu 

refrigerant mengandung ODP 2 maka dapat dikatakan refrigerant tersebut dua 

kali lipat lebih berbahaya dibandingkan CFC-11.   

4. Keamanan 

Dari segi keamanan, karakteristik fluida yang diinginkan diantaranya non-

corrosive, tidak mudah terbakar dan tidak beracun. Tetapi fluida kerja tidak selalu 

dapat memenuhi kriteria tersebut. Banyak zat seperti R-601 dianggap mudah 

terbakar. Hal ini tidak akan menjadi masalah. Berdasarkan standart 34 dari The 

American Society of Heating, Refrigerating and Air – Conditioning Engineer 

(ASHRAE) suatu refrigerant diberikan kode huruf A/B dan angka 1 – 3. 

- Kode A berarti lower toxicity (tidak beracun)  

- Kode B berarti higher toxicity (beracun). 

- Angka 1 berarti no flame propagation (bukan pemicu kebakaran) 

- Angka 2 berarti lower flame propagation (pemicu kebakaran rendah) 

- Angka 3 berarti higher flame propagation (pemicu kebakaran) 

 

5. Biaya dan Ketersediaan 

Dalam memilih fluida kerja faktor yang tidak kalah penting juga adalah 

masalah biaya dan ketersediaannya. Pada umumnya fluida kerja tergolong mahal, 

tetapi biaya ini bisa dikurangi dengan membeli fluida kerja dalam jumlah yang 

lebih besar, atau dapat juga  dengan menggunakan fluida hidrokarbon rendah 

biaya. 

Beberapa fluida kerja yang umum digunakan dalam Organic Rankine 

Cycle ditunjukkan dalam tabel 2.1. Berdasarkan tabel terlihat bahwa fluida 

terdapat banyak pilihan fluida kerja yang dapat digunakan untuk sistem ORC 

mulai dari hidrokarbon (alkane, alkena, dll) sampai refrigerant. Beberapa 

pertimbangan lain yang digunakan dalam pemilihan refrigerant seperti 

hidrokarbon yang tersusun atas atom karbon dapat meengalami cracking dan 
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pirolisis pada kondisi diatas suhu kritis. Proses ini dapat menimbulkan residual 

padat yang dapat mengakibatkan fouling resistance pada permukaan heat 

exchanger serta pada turbin serta mengubah sifat thermodinamika. Tingkat 

kestabilan termal pada ORC pada umumnya ditetapkan antara 300 – 400 0C. 

 

Tabel 2.1. Properties Refrigerant 

Fluida 

Physical Data 
Safety 

Data 
Environmental Data 

Mr 

(kg/kmol) 
Tb(C) Tc (C) Pc(bar)  ODP GWP 

ALT 

(yr) 

Benzene 78.11 80.07 288.87 49.07 n.a n.a. n.a. n.a. 

Isobutane 58.12 -11.75 134.66 36.29 A3 0 4 ± 2 12 ± 3 

R22 86.47 27.82 96.1 49.9 A1 0.04 1790 11.9 

R12 120.91 -26.07 112 41.4 A1 0.820 10900 100 

R11 137.37 23.7 198 44.1 A1 1 4750 45 

R – 113  187.38 47.59 214.06 33.92 A1 1 6130 85 

R – 123 152.93 27.82 183.68 36.62 B1 0.02 77 1.3 

R – 134a 102.03 -26.07 101.06 40.59 A1 0 1430 14 

R – 141b 116.95 32.05 204.35 42.12 n.a. 0.12 725 9.3 

R – 245ca 134.05 25.26 174.42 39.41 A1 0 693 6.2 

R – 245fa 134.05 15.14 154.01 36.51 A1 0 1030 7.6 

R – 365mfc 148.07 40.15 186.85 32.66 n.a. 0 794 8.6 

Toluene 92.14 110.6 318.6 41.26 n.a. n.a. n.a. n.a. 

 

2.5 Aplikasi  Organic Rankine Cycle 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang energi 

terbarukan khususnya Organic Rankine Cycle, ORC telah diimplementasikan 

dalam berbagai aplikasi seperti pembangkitan listrik dari sumber panas bumi 

(geothermal), pembangkitan listrik dengan tenaga matahari (concentrated solar 

collector), pembangkitan listrik dari biomassa, pembangkitan listrik dari gas 

buang industri (waste heat recovery). Berikut merupakan gambar yang 

merepresentasikan aplikasi dari Organic Rankine Cycle. 
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Gambar 2.6 Aplikasi Organic Rankine Cycle 

1. Panas Dari Pembakaran Biomassa 

Pembangkit listrik menggunakan energi biomassa sampai akhir tahun 

1900an masih didominasi dengan penggunaan Siklus Rankine konvensional. 

Sistem ini memiliki performa yang baik serta handal akan tetapi juga memiliki 

keterbatasan daya yang mampu dibangkitkan yakni maksimum 2 MW. Dalam 

perkembangannya, siklus Rankine konvensional digantikan dengan siklus ORC 

dengan menggunakan siklus biner, hal ini disebabkan karena fluida kerja dan 

sumber panas beroperasi pada sirkuit yang berbeda. Pada boiler biomassa, gas 

pembakaran menukarkan panas ke suatu media biasanya berupa syntetic thermal 

oil. Thermal oil ini pada siklus ORC digunakan sebagai fluida panas yang akan 

menukarkan panasnya ke fluida kerja ORC. Sistem ini dapat ditunjukkan sebagai 

berikut. 

Gambar 2.7 Siklus ORC Dengan Sumber Panas Biomassa 
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Penggunaan siklus Organic Rankine Cycle dalam energi biomassa memiliki 

keuntungan dibandingkan dengan Siklus Rankine konvensional diantaranya 

- Tidak ada perubahan fase atau tekanan yang tinggi pada boiler. Thermal oil 

tetap berwujud cair pada tekanan atmosferik mengalami kenaikan temperatur 

sampai 320 ºC. Tekanan operasi normal dari thermal oil berkisar antara 5 – 7 

bar gauge. 

- Pengoperasian boiler tidak memerlukan operator yang tersertifikasi mengingat 

tekanan boiler tidak terlalu tinggi. 

 

2. Limbah Panas dari Mesin IC 

Contoh ORC yang bersumber dari limbah panas berasal dari bidang mesin 

pembakaran dalam (IC). Sistem ORC dapat ditemukan misalnya dalam proses 

biomassa. Dalam hal ini, biogas yang keluar dari digester biomassa dibakar dalam 

mesin pembakaran dalam. Limbah panas dari hasil mesin pembakaran dalam 

digunakan untuk mengoprasikan siklus ORC. Gas buang yang meninggalkan 

motor biasanya pada suhu sekitar 490 °C 

 

3. Tenaga Panas Bumi 

Diantara sumber energi alternative yang ada, geothermal energi merupakan 

sumber yang menarik serta dapat diandalkan untuk memproduksi listrik. Ada 

beberapa jenis siklus yang digunakan untuk mengeksploitasi sumber energi 

geothermal diantaranya  

- Dry Steam Power Plant 

- Flash Steam Power Plant 

- Binary Cycle Power Plant 

Suatu reservoir geothermal teridentifikasi jika terdapat anomali gradien 

temperatur temperatur dikombinasikan dengan sumber air bawah tanah yang 

terperangkap dalam suatu area dengan karakter geologi yang sesuai. Pada saat 

perencanaan untuk ekspoitasi geothermal, hal yang paling utama untuk 

dipertimbangkan adalah karakteristik fluida yang terdapat pada reservoir. Hal ini 

akan menentukan jenis teknologi yang tepat dikembangkan untuk proses 

eksploitasi. Parameter yang paling umum digunakan untuk mengklasifikasikan 
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sumber geothermal adalah entalphi yang mana merupakan kombinasi dari 

tekanan, temperatur dan fraksi uap. Hal pertama yang digunakan dalam klasifikasi 

adalah fraksi uap. Teknologi yang digunakan dibedakan menjadi vapor dominated 

dan liquid dominated. Suatu reservoir yang mengandung fluida dalam kondisi uap 

didefinisikan sebagai vapor dominated dengan temperatur antara 200 – 300 ºC 

serta kondisi fluida di wellhead (permukaan) adalah superheated steam. Untuk 

reservoir yang mengandung fluida dalam bentuk liquid didefinisikan sebagai 

liquid dominated. Kondisi ini dapat berada pada temperatur yang beragam serta 

kondisi campuran antara liquid dan uap pada wellhead. Berikut ini merupakan 

klasifikasi sumber geothermal berdasarkan entalphi menurut berbagai sumber. 

Gambar 2.8 Klasifikasi Sumber Geothermal Berdasarkan Temperatur 

 

2.6 Turbin Uap 

Turbin uap adalah suatu penggerak mula yang menubah energi potensial uap 

menjadi energi kinetik dan energi kinetik ini selanjutnya dirubah menjadi energi mekanis 

berupa putaran poros turbin. Poros turbin langsung atau dengan bantuan roda gigi 

reduksi, dihubungkan dengan mekanisme yang akan digerakkan. Dalam aplikasinya 

turbin uap dapat digunakan pada berbagai bidang industri, pembangkit listrik, dan 

transportasi. Turbin uap secara umum diklasifikasikan ke dalam tiga jenis: impuls, reaksi, 

dan gabungan (impuls reaksi), yang tergantung pada cara perolehan pengubah energi 

potensial menjadi energi kinetik semburan uap. 

 

2.6.1 Klasifikasi Turbin Uap 

Turbin uap dapat diklasifikasikan ke dalam kategori yang berbeda 

tergantung pada konstruksinya, proses penurunan kalor, kondisi awal dan akhir 

uap, dan pemakaiannya dibidang industri sebagai berikut. 
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1. Menurut jumlah tingkat tekanan: 

a. Turbin satu tingkat dengan satu atau lebih tingkat kecepatan yang biasanya 

berkapasitas kecil, turbin ini kebanyakan dipakai untuk menggerakkan 

kompressor sentrifugal dan mesin lain yang serupa. 

b. Turbin impuls dan reaksi nekatingkat, turbin ini dibuat dengan jangka 

kapasitas yang luas mulai dari yang kecil hingga yang besar.  

2. Menurut arah aliran uap: 

a. Turbin aksi, yang uapnya mengalir dalam arah yang sejajar dengan terhadap 

sumbu turbin, tegak lurus terhadap sumbu turbin satu atau lebih. Tingkat 

kecepatan rendah pada turbin ini dibuat aksial. 

b. Turbin radial, yang uapnya mengalir dalam arah yang tegak lurus terhadap 

sumbu turbin.  

3. Menurut jumlah silinder: 

a. Turbin silinder tunggal 

b. Turbin silinder ganda 

c. Turbin tiga silinder 

d. Turbin empat silinder 

4. Menurut metode pengaturan: 

a. Turbin dengan pengaturan pencekikan (therottling) yang uap segarnya 

masuk melalui satu atau lebih (tergantung pada daya yang dihasilkan) katup 

pencekik yang dioperasikan serempak. 

b. Turbin dengan pengaturan nozzle yang uap segarnya masuk melalui dua 

atau lebih pengatur pembuka (opening regulator) yang berurutan. 

c. Turbin dengan pengaturan langkau (by pass governing) yang uap segarnya 

disamping dialirkan ke tingkat pertama juga langsung dialirkan ke satu, dua, 

atau bahkan tiga tingkat menengah turbin tersebut.  

5. Menurut prinsip aksi uap: 

a. Turbin impuls, yang energi potensial uapnya dirubah menjadi energi kinetik 

di dalam nozzle atau laluan yang dibentuk oleh sudu-sudu diam yang 

berdekatan. Didalam sudu gerak, energi kinetik uap dirubah menjadi energi 

mekanis. Menurut praktek turbin impuls yang dilakukan sekarang ini, 

pengklasifikasian ini adalah relatif, karena turbin ini beroprasi dengan 
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derajad reaksi yang agak membesar pada sudu gerak tingkat-tingkat 

berikutnya (pada turbin kondensasi). 

b. Turbin reaksi aksial, yang expansi uap diantara laluan sudu, baik sudu 

pengarah atau sudu gerak tiap tingkat berlangsung hampir pada derajat yang 

sama. 

c. Turbin reaksi radial tanpa sudu pengarah yang diam. 

d. Turbin reaksi radial dengan sudu pengara yang diam. 

6. Menurut proses penurunan kalor: 

a. Turbin kondensasi dengan regenerator, pada turbin jenis ini uap pada 

tekanan yang lebih rendah dari tekanan atmosfer dialirkan ke kondensor. 

Disamping itu uap juga dicerat ditingkat menengah untuk memanaskan air 

pengisi ketel. Jumlah cerat yang demikian itu biasanya 2-3 hingga sebanyak 

8-9. Kalor laten uap buang selama proses kondensasi semuanya hilang pada 

turbin ini. Turbin kapasitas kecil pada desain yang terdahulu sering tidak 

mempunyai pemanas air pengisian yang regeneratif. 

b. Turbin kondensasi dengan satu atau dua penceratan dari tingkat 

menengahnya pada tekanan tertentu untuk keperluan industri dan 

pemanasan. 

c. Turbin tekanan lawan, uap buang dipakai untuk keperluan industri dan 

pemanasan. Kedalam turbin jenis ini dapat juga ditambahkan (dalam artian 

yang relatif) turbin dalam kevakuman yang dihilangkan (deteriorated), yang 

uap buangya dapat digunakan untuk keperluan pemanasan dan proses. 

d. Turbin tumpang, turbin ini juga termasuk turbin jenis tekanan lawan dengan 

perbedaan bahwa uap yang keluar dari turbin jenis ini masih digunakan 

untuk turbin kondensasi tekanan menengah dan rendah. Turbin ini secara 

umum beroprasi pada kondisi tekanan dan temperatur uap awal yang tinggi, 

dan kebanyakan dipakai untuk memperbesar kapasitas pembangkit dengan 

maksut untuk mendapatkan efisiensi yang lebih baik. 

e. Turbin tekan lawan dengan penceratan uap dari tingkat menengahnya pada 

tekanan tertentu. Turbin jenis ini dimaksudkan untuk mensuplai uap pada 

konsumen pada berbagai kondisi tekanan dan temperatur. 
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f. Turbin tekanan rendah, turbin jenis ini memanfaatkan uap buang dari mesin 

uap, palu uap, mesin tekan, dan lain lain. Dipakai untuk keperluan 

pembangkit listrik. 

g. Turbin tekanan campuran dengan dua atau tiga tingkat tekanan, dengan 

suplai uap buang ke tingkat menengahnya. 

Turbin-turbin yang disebutkan pada (b) sampai (e) biasanya mempunyai 

penceratanuntuk pemanasan air pengisi ketel secara regeneratif, disamping 

penceratan uap pada tekanan-tekanan tertentu untuk keperluan lainnya.   

7. Menurut kondisi-kondisi uap pada sisi masuk turbin: 

a. Turbin tekanan rendah, yang memakai uap pada tekana 1,2 sampai 2 ata 

b. Turbin tekanan menengah, yang memakai uap pada tekanan sampai 40 ata 

c. Turbin tekanan tinggi, yang memakai uap dengan tekanan diatas 40 ata 

d. Turbin tekanan yang sangat tinggi, yang memakai uap dengan tekanan 170 

ata atau lebih dan temperatur di atas 550°C atau lebih 

e. Turbin tekanan superkritis, yang memakai uap pada tekanan 225 ata atau 

lebih.  

8. Menurut pemakaiannya dibidang industri:  

a. Turbin stasioner dengan kepesatan putar yang konstan dipakai terurtama 

untu menggerakkan alternator. 

b. Turbin uap stasioner dengan kepesatan yang bervariasi dipakai untuk 

menggerakkan blower turbo, pengedar udara, pompa, dll. 

c. Turbin yang tidak stasioner dengan kepesatan yang berfariasi. Turbin jenis 

ini biasanya dipakai pada kapal uap, lokomotif kereta api ( lokomotif turbo). 

 

2.6.2 Turbin Uap Impuls (aksi) 

2.6.2.1 Turbin De Laval 

Turbin uap De Laval adalah turbin uap yang bekerja berdasarkan impuls 

aksi dengan aliran aksial satu tingkat tekanan dan satu tingkat kecepatan. Turbin 

uap ini memiliki satu susunan sudu gerak sehingga seluruh droping energy (energi 

jatuh) potensial uap akan dikonversikan oleh sudu-sudu gerak. 
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Keuntungan turbin ini adalah konstruksi yang sederhana sehingga ongkos 

pembuatannya murah serta perakitannya mudah. Kerugian utama dari turbin jenis 

ini adalah kapasitasnya yang kecil, efisiensi rendah, dan putarannya yang terlalu 

tinggi sehingga memerlukan transmisi roda gigi untuk mendapatkan putaran yang 

dibutuhkan untuk menggerakkan generator.  

Gambar 2.9 Turbine De-laval 

 

2.6.2.2 Turbin Uap Zooelley/ Rateau 

Turbin uap Zoelley/Reteau bekerja dengan prinsip impuls reaksi dengan 

sistem tekanan bertingkat. Tekanan uap turun secara bertahap didalam baris sudu 

tetap, sedangkan didalam baris sudu gerak tidak terjadi penurunan tekanan. Daya 

yang dihasilkan pada turbin ini cukup besar pada putaran rendah, sehingga turbin 

uap ini cocok dipakai untuk penggerak daya generator yang besar. Keuntungan 

lain turbin ini adalah efisiensi yang tinggi. 

Gambar 2.10 Turbin Zoelley/Reteau 
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2.6.2.3 Turbin Uap Curtis 

Turbin uap Curtis adalah turbin uap yang berkerja berdasarkan prinsip 

impuls aksi dengan aliran aksial sistem tekanan tunggal dan lebih dari satu tingkat 

kecepatan. Turbin uap ini memiliki putaran yang lebih rendah dari turbin De-

Laval dan daya yang dihasilkan cukup besar. Dalam turbin uap Curtis ini, uap 

hanya diekspansikan pada nozzle (sudu tetap yang pertama) dan selanjutnya 

tekanan konstan. Dalam baris sudu gerak tidak terjadi ekspansi hanya terjadi 

penurunan kecepatan. Meskipun dalam kenyataannya masih terjadi penurunan 

tekanan pada sudu gerak yang terjadi akibat dari adanya gesekan serta kerugian-

kerugian yang lain. Keunggulan dari turbin jenis ini adalah konstruksinya 

sederhana dan mudah dioprasikan. 

Gambar 2.11 Turbin Curtis 

 

2.6.2.4 Turbin Parrson 

Turbin Parrson adalah suatu turbin uap dengan beberapa tingkat kecepatan 

dan tingkat tekanan. Turbin ini bekerja dengan prinsip reaksi dengan aliran aksial 

bertingkat dengan kapasitas yang besar dan putaran yang rendah. Uap mengalami 

ekspansi pada sudu gerak maupun sudu pengarah sehingga mengarahkan 

dorongan pada sudu dalam arah aksial. Walaupun konversi energi terjadi pada 

sudu-sudu tersebut, namun yang menghasilkan daya tangensial reaksi hanya sudu-
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sudu gerak saja. Maka dari itu turbin uap Parrson dinamakan juga sebagai turbin 

uap semi reaksi. Keuntungan dari turbin ini adalah effisiensi yang dihasilkan lebih 

baik dari turbin uap Zoelley, akan tetapi sistem pengaturannyalebih rumit dan 

biaya konstruksinya lebih mahal jika dibandingkan dengan turbin uap lainnya. 

Gambar 2.12 Turbin Parrson 

 

2.6.3 Turbin Uap Reaksi 

Turbin uap reaksi biasanya juga memiliki tingkat Curtis pada awal tingkat. 

Bagian kedua terbangun sebagai turbin tekanan tersusun reaksi (jenis Parrson). 

Penurunan tekanan tiap tingkat lebih rendah dari pada turbin impuls, sehingga 

turbin memerlukan tingkat yang lebih banyak. Dibandingkan dengan sudu turbin 

impuls, sudu turbin reaksi harganya lebih murah. Karena penurunan tekanan 

dalam sudu tetap kecil, desain diafragma menjadi lebih sederhana dan piringannya 

adalah jenis drum. Efisiensi untuk satu tingkat sedikit lebih baik dari pada turbin 

impuls. Karena perbedaan tekanan dan konsekuensi akibat reaksi, turbin reaksi 

menghasilkan gaya aksial yang harus dipertimbangkan, sehingga diperlukan 

piston dummy. 
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Gambar 2.13 Layout Dasar Turbin Uap Reaksi 

 

2.6.4 Konstruksi Segitiga Kecepatan Turbin 

Pertama kali uap diekspansikan di dalam nozzle dan dihasilkan kecepatan 

uap keluar nozzle (C1) yang akan memasuki sudu gerak pada turbin. Setelah uap 

memasuki sudu gerak pada turbin dan ikut berputar sehingga memiliki kecepatan 

keliling (U1). Agar aliran uap yang keluar dari nozel mempunyai efisiensi yang 

baik dan bebas dari tumbukan maka harus memiliki perbandingan C1 dan U1 yang 

tertentu. Dengan demikian bisa didapat sudut masuk dan sudut keluar uap dengan 

tepat. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.14. 
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Gambar 2.14 Segigitiga Kecepatan 

 

Keterangan : 

- C1 dan C2  : kecepatan absolut uap masuk dan keluar sudu gerak 

- W1 dan W2 : kecepatan relatif uap masuk dan keluar sudu gerak. 

- U  : kecepatan keliling sudu 

- 𝛼1 dan 𝛼2  : sudut absolut uap masuk dan keluar sudu gerak. 

- 𝛽1 dan 𝛽2 :  sudut relatif uap masuk dan keluar sudu gerak. 

Sudut antara 𝛼1  dan 𝛽2  harus dibuat sedemikian rupa sesuai dengan 

kecepatan uap. Sudut 𝛼1 bebas dipilih namun untuk mendapatkan efisiensi yang 

besar, sudut ini harus dibuat antara 10° – 30° namun yang bisa digunakan adalah 

12° – 20°. Sudut α yang besar digunakan ketika dibutuhkan, biasanya digunakan 

pada turbin yang besar dengan tekanan yang rendah pada akhir tingkat turbin 

tersebut. 

Kondisi yang digunakan untuk penentuan segitiga kecepatan adalah 

besarnya C2 sekecil mungkin, dan jika kondisi memungkinkan arah C2 dapat tegak 

lurus dengan U. Hal ini berakibat pada energi pada sudu pengarah yang bisa 

dipindahkan untuk diubah menjadi energi mekanik lebih besar. Sedangkan energi 

sisanya bisa dialirkan kedalam sudu pengarah tingkat selanjutnya dengan lancar 

tanpa tumbukan.  

 

2.6.5 Gaya Yang Terjadi Pada Sudu Turbin 

2.6.5.1  Gaya Tangensial Fu 

Uap dengan masa alir tertentu yang mengalir pada sudu-sudu gerak turbin, 

akan menggerakkan piranti mekanik turbin tersebut dengan gaya tangensial 𝐹𝑢 . 
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Oleh karena itu hanya komponen uap yang searah dengan arah putaran roda turbin 

yang mempunyai kerja, besarnya secara umum dapat dihitung dengan persamaan 

sebagai berikut: 

𝐹𝑢 =  �̇�(𝑊1𝑢 − 𝑊2𝑢) = �̇�(𝑐1𝑢 − 𝑐2𝑢)         (2.10) 

Dalam hal ini komponen kecepatan c2 dan w2 arahnya berlawanan dengan U, 

sehingga persamaan menjadi : 

𝐹𝑢 =  �̇�(𝑊1𝑢 − (−𝑊2𝑢)) = �̇�(𝑊1𝑢 + 𝑊2𝑢)          (2.11) 

𝐹𝑢 =  �̇�(𝐶1𝑢 − (−𝐶2𝑢)) = �̇�(𝐶1𝑢 + 𝐶2𝑢)         (2.12) 

 

2.6.5.2 Daya Pada Keliling Roda Turbin Pu 

Daya yang terdapat pada keliling roda turbin diperoleh dari hasil perkalian gaya 

tangensial dengan kecepatan keliling roda jalan: 

𝑃𝑢 = 𝐹𝑢. 𝑢 =  𝑚. 𝑢̇ (𝑊1𝑢 − 𝑊2𝑢) = �̇�. 𝑢(𝑐1𝑢 − 𝑐2𝑢)    (2.13) 

 

2.6.6 Nozzle Turbin 

2.6.6.1 Aliran Melalui Nozzle 

Nozzle adalah saluran yang mempunyai luasan yang berfariasi, yang 

dirancang untuk menurunkan tekanan dari bagian masuk kebagian keluar untuk 

mempercepat aliran. 

Gambar 2.15 Volume Atur Aliran Uap Melalui Nozzle 

 

Dari Gambar 2.15 diatas: 

- Bagian masuk ditandai dengan 1 

- Bagian keluar ditandai dengan 2 
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Asumsi untuk proses aliran uap melewati nozzle pada kecepatan tinggi adalah: 

- Reversibel 

- Proses adiabatik 

- W = 0 

- Perubahan energi potensial diabaikan (Z1 = Z2) 

Kecepatan uap keluar nozzle teoritis : 

𝐶1𝑡 = 44.72 √ℎ1 − ℎ2 (2.14) 

Kecepatan uap keluar nozzle aktual adalah: 

𝐶1 = 𝜓 . 𝐶1𝑡  (2.15) 

Keterangan: 

𝐶1𝑡 = kecepatan uap keluar nozzle teoritis, m/detik 

𝐶1    = kecepatan uap keluar nozzle aktual, m/detik 

ℎ1    = entalpi masuk, Kj/kg 

ℎ2   = entalpi keluar, Kj/kg 

 

2.6.6.2 Nozzle Konvergen 

Nozzle konvergen mempunyai laluan dengan luas penampang yang 

mengecil secara seragam, ujung sisi keluar mempunyai luasan yang minimum 

yang besarnya tergantung pada kondisi-kondisi aliran. Expansi uap dari tekanan 

P0 ke P1 terjadi sepanjang luasan didalam nozzle. Perhitungan-perhitungan nozzle 

pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh luas penampang laluan uap melalui 

nozzle. Luas penampang nozzle dapat ditentukan dengan persamaan kontinuitas: 

�̇� . υ = A . c (2.16) 

Keterangan: 

�̇� = massa alir uap melalui nozzle, kg/detik 

υ   = volume spesifik uap pada penampang sisi keluar nozzle, 𝑚3/kg 

c   = kecepatan aktual uap pada penampang sisi keluar nozzle 

A  = luasan penampang sisi keluar nozzle  

 

 

 



32 

 

Gambar 2.16 Nozzle Konvergen 

 

2.6.6.3 Nozzle Konvergen-Divergen 

Proses ekspansi uap yang terjadi pada nozzle konvergen-divergen berbeda 

dengan nozzle konvergen. Pada nozzle konvergen uap berekspansi dari tekanan 

awal P0 sampai tekanan Pkr. Pada penampang nozzle yang terkecil, yang dikenal 

sebagai leher (throat), uap memperoleh kecepatan kritis ckr. Ekspansi uap dari 

tekanan Pkr ketekanan P1 terjadi didalam nozzle yang divergen dengan kecepatan 

uap yang terus menerus bertambah hingga akhirnya mencapai nilai akhir sebesar 

c1t > ckr. Tekanan uap pada leher nozzle dapat ditentukan dari persamaan: 

Pkr = υkr P1 (2.17) 

Nilai υkr adalah: 

Untuk uap superheat  = 0,546 

Untuk uap panas lanjut = 0,577 

Luas penampang maksimum pada nozzle konvergen-divergen dapat 

ditentukan dengan persamaan kontinuitas berikut ini: 

𝐴𝑚𝑎𝑥 = 
�̇�𝜐

𝑐
 (2.18) 

Luas penampang minimum pada nozzle konvergen-divergen dapat 

ditentukan dengan persamaan: 

𝐴𝑚𝑎𝑥 = 
�̇�

203√
𝑃0
𝜐0

 (2.19) 

Sedangkan panjang bagian nozzle yang divergen ditentukan dengan 

persamaan : 

𝑙 =
𝑑1−𝑑𝑚𝑖𝑛

2 tan
𝛾

2

 ( 2.20) 

Keterangan : 

𝑑1, 𝑑𝑚𝑖𝑛   = diameter nozzle pada penampang sisi keluar pada leher atau nilai sisi-

sisinya jika nisel tersebut penampangnya berbentuk bujur sangkar.  
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𝛾              = sudut divergensi nozzle, disarankan bahwa nilai ini dapat dipakai 

dalam batas-batas 6° - 12° 

Dengan sudut 𝛾 yang sangat kecil, nozzle akan menjadi panjang sedangkan 

nilai sudut yang lebih besar ada kemungkinan uap meinggalkan (berpisah dari) 

dinding dalam nozzle yang akhirnya terjadi turbulensi.  

Gambar 2.17 Nozzle Konverge-Divergen 

2.6.6.4 Desain Ukuran Nozzle 

Uap dimasukkan ke dalam turbin melalui nozzle yang ditempatkan pada 

seluruh bagian keliling turbin. Dengan kata lain, uap dialirkan ke semua blade 

yang berputar secara serempak, maka  turbin yang demikian dikenal sebagi turbin 

pemasukan pebuh (fully admission turbine). Selain itu jika uap dimasukkan hanya 

sebagaian dari keliling, yang demikian ini umumnya disebut dengan turbin 

pemasukan parsial. 

Hubungan antara panjang busur m yang ditempati oleh nozzle dan 

sekelilingnya 𝜋d dikenal sebagai derajat pemasukan parsial. 

휀 =  
𝑚

𝜋𝑑
=  

𝑡𝑧

𝜋𝑑
  (2.21) 

Keterangan : d = diameter rata-rata cakram yang bersudu 

 t = jarak bagi blade pada diameter rata-rata 

 z = jumlah laluan blade 

Penampang sisi keluar susunan nozzle konvergen dalam arah yang tegak 

lurus kearah vektor kecepatan c1 ditentukan sebagai berikut. 

𝑓1 = 𝑎𝑙𝑧 (2.22) 

Keterangan : a = lebar penampang sisi keluar (minimum) nozzle 

 𝑙 = tinggi nozzle pada penampang sisi keluar 

 Z = jumlah laluan sudu 

Dari persamaan kontinuitas diperoleh 
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𝐺1𝑣1 = 𝑓1𝑐1 (2.23) 

Keterangan : G1 = massa alir uap melalui nozzle, kg/detik 

 𝑣 = volume spesifik uap pada penampang sisi keluar nozzle, 𝑚3/kg 

 C1 = kecepatan aktual uap pada penampang sisi keluar nozzle 

Dari persamaan diatas dapat diperoleh 

𝐺1𝑣1 = 𝑎𝑙𝑧𝑐1 = 𝑡𝑧𝑠𝑖𝑛𝛼1 =  𝜋𝑑휀𝑙𝑐1𝑠𝑖𝑛𝛼1 (2.24) 

𝑙 =
𝐺1𝑣1

𝜋𝑑 𝑐1𝑠𝑖𝑛𝛼1
 (2.25) 

휀 =
𝐺1𝑣1

𝜋𝑑𝑙𝑐1𝑠𝑖𝑛𝛼1
 (2.26) 

Dari persamaan (2.25) dan (2.26) dapat ditentukan ukuran-ukuran dasar 

sebuah nozzle. Semua besaran didalam persamaan, kecuali 𝑙 dan 휀, diketahui dari 

perhitungan penurunan kalor, harga 𝑙  didapat dengan mengansumsi harga 휀 , 

begitu pula sebaliknya. Kerugian-kerugian energi pada nozzle akan bertambah 

dengan berkurangnya tinggi nozzle dan derajat pemasukan parsial (degree of 

partial admission), disarankan bahwa tinggi nozzle 𝑙 harus kurang dari 10mm dan 

휀 tidak kurang dari 0.2. 

Pada turbin dengan kapasits kecil pada kecepatan putar normal sebesar 3000 

rpm, nilai-nilai t dan 휀 adalah kecil. Pada turbin dengan kapasitas besar dengan 

blade berukuran besar, nilai derajat pemasukan parsial (degree of partial 

admission) dapat mencapai satu, sehingga: 

𝑙 =
𝐺1𝑣1

𝜋𝑑𝑐1𝑠𝑖𝑛𝛼1
 (2.27) 

Gambar 2.18 Nomenklatur Nozel 

2.6.7 Sudu Turbin 

2.6.7.1 Penentuan Tinggi Sudu (blade) Gerak 

Tinggi sudu (blade) di sisi masuk 𝑙1
′  dapat dilihat pada Gambar 2.19 sedikit 

lebih besar dari pada tinggi nozzle. Pada sudu berukuran pendek,  𝑙1
′  lebih besar 2 

sampai 4mm dari pada 𝑙. Pada sudu yang berukuran lebih panjang, perbedaan 
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antara 𝑙1
′  dan 𝑙 sebesar 4mm atau lebih. Penampang sisi keluar sudu gerak dalam 

arah yang tegak lurus terhadap arah aliran uap ditentukan dari persamaan, 

𝑓2
𝐺𝑣2

𝜔2
 (2.28) 

Keterangan : 𝑣2 = volume spesifik uap pada sisi keluar dari sudu gerak. 

Penampang sisi keluar sudu pada bidang putar akan menjadi: 

𝑓2𝑎 =
𝑓2

𝑠𝑖𝑛𝛽2
=

𝐺𝑣2

𝜔2𝑠𝑖𝑛𝛽2
 (2.29) 

𝑓2𝑎 dapat dinyatakan dengan 

𝑓2𝑎 =
𝑎1𝑙1

" 𝑧1

𝑠𝑖𝑛𝛽2
 = 𝑡1𝑙1

" 휀𝑧1 = 𝜋𝑑𝑙1
" 휀 (2.30) 

Gambar 2.19 Penampang Sudu Turbin 

 

Keterangan : d = diameter rata-rata cakram 

 𝑎1 = lebar penampang sisi keluar sudu gerak 

 t1 = jarak bagian sudu pada diameter rata-rata 

 𝑙1
"  = tinggi sisi keluar sudu gerak 

 z1 = jumlah sudu yang dipasang pada cakram. 

Dari persamaan 2.27 dan 2.28 dapat diperoleh 

𝑙1
" =

𝐺𝑣2

𝜋𝑑 𝜔2𝑠𝑖𝑛𝛽2
 (2.31) 

Bila uap dimasukkan ke seluruh keliling cakram (full admission turbine), 휀 = 1 

maka diperoleh 

𝑐1𝑠𝑖𝑛𝛼1 = 𝑐1𝑎 (2.32) 

𝜔2𝑠𝑖𝑛𝛽2 = 𝑐2𝑎 (2.33) 

Dimana 𝑐1𝑎 dan 𝑐2𝑎 adalah komponen 𝑐1 dan 𝜔2 sepanjang sumbu turbin. 
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Dengan mensubstitusikan nilai-nilai ke dalam persamaan 2.29 dan 2.30 

sebagai pengganti suku-suku 𝑐1  dan 𝜔2 , selanjutnya perbandingan antara 

persamaan 2.29 dengan 2.30 diperoleh 

𝑙1
"

𝑙
=  

𝑣2𝑐1𝑎

𝑣1𝑐2𝑎
 (2.34) 

Pada turbin impuls murni, dapat disederhanakan menjadi 

𝑙1
" =  𝑙

𝑐1𝑎

𝑐2𝑎
 (2.35) 

Dari segi penyempurnaan bentuk (streamlining) bagian-bagian yang 

dilewati oleh aliran fluida (uap), perbedaan besar antara nilai-nilai 𝑙1
"  dan 𝑙 

dihindari. 

2.6.7.2 Dimensi Sudu 

Untuk proses penggambaran sudu dapat dilihat pada gambar berikut ini, 

dimana besaran yang diperlukan untuk mengetahui bentuk dari sudu-sudu pada 

turbin dapat dihitung menggunakan persamaan dibawah ini. 

Gambar 2.20 Nomenklatur  Sudu 

 

Besar dari jari-jari kelengkungan sudu bagian luar dapat dihitung: 

R = 
𝑏

cos 𝛼1+cos 𝛼2
 (2.36) 

Keterangan : b = panjang sudu 

 𝛼1 = sudut masuk sudu 

 𝛼2 = sudut keluar sudu 

Sedangkan untuk jarak antara sudu dapat dihitung menggunakan persamaan 

berikut: 
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𝑡1 =
𝑅

sin 𝛽1+sin 𝛽2
 (2.37) 

Menentukan nilai dari jari-jari kelengkungan dalam: 

𝑟 = 𝑅 −  (𝑡. 𝑠𝑖𝑛𝛽1 − 𝑠) − 𝑡.
𝑠𝑖𝑛[

𝛽1−𝛽2
2

]

𝑐𝑜𝑠𝛽1
 (2.38) 

Keterangan : t = jarak antar sudu 

 S = tebal sudu 

 

2.6.8 Ukuran Poros 

Poros pada turbin mempunyai fungsi sebagai penghubung yang 

memindahkan daya dan putaran turbin serta menahan beban yang ada pada poros. 

Beban yang dialamin oleh poros adalah beban puntir yang diakibatkan oleh 

cakram yang berputar dan beban lentur akibat berat cakram dan sudu. 

Beban tegangan geser yang diijinkan untuk bahan poros tertentu dapat 

dihitung dengan persamaan sebagai berikut: 

𝜏𝑎 =
𝜎𝑏

𝑠𝑓1𝑠𝑓2
 (2.39) 

Keterangan : 𝜎𝑏 =   kekuatan tarik yang dimiliki oleh bahan 

  𝑠𝑓1 =   Faktor keamanan terhadap bahan 

 𝑠𝑓2 = Faktor keamanan karena adanya pasak dan konsentrasi 

tegangan(1,3 - 3,0) 

Sedangkan untuk besarnya momen torsi yang terjadi pada poros (Mt) 

adalah: 

𝑀𝑡 = 9,47. 105.
𝑁𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓

𝑛
 (2.40) 

Keterangan : 𝑁𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓 = Daya effektif yang dihasilkan turbin 

 n = putaran turbin 

dari kedua persamaan diatas akan didapatkan ukuran diameter poros melalui 

persamaan: 

𝑑𝑝 = [
5,1

𝜏𝑎
𝐾𝑡𝐶𝑏𝑀𝑡]

1

3
 (2.41) 

Keterangan: 𝐾𝑡 = factor pembebasan sebesar 1,5 – 3,0 untuk beban torsi dengan 

kejutan dan tumbukan. 
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 𝐶𝑏 = factor lentur poros sebesar 1,2 – 2,3 untuk pembebanan lentur 

diambil 1,8. 

Lalu tegangan yang terjadi pada poros dapat dihitung : 

𝜏𝑝 =
16𝑀𝑡

𝜋.𝑑𝑝
  (2.42) 

2.6.9 Rumah Turbin 

Stator turbin mempunyai bentuk yang rumit sehingga untuk mendapatkan 

perhitungan yang tepat untuk dinding silinder akan menjadi sangat sulit. Dengan 

mengabaikan pengaruh dinding samping, rusuk-rusuk pengukuh, flens variasi 

tekanan dan temperatur menurut panjangnya maka dapat diasumsikan silinder itu 

berbentuk drum. 

Tegangan yang bekerja pada dinding stator dapat dinyatakan dengan 

rumus: 

𝜎 =
𝐷.𝑃

2𝛿
  (2.43) 

Keterangan : D = diameter dalam silinder 

 P = tekanan pengukuran gauge uap masuk nozel 

 𝛿 = tebal dinding silinder 

Jika tegangan yang terjadi lebih kecil dari tegangan yang diijinkan maka 

konstruksi tersebut aman. 

 

2.7 Compact Heat Exchanger 

Compact Heat Exchanger merupakan jenis alat penukar panas yang 

memiliki luasan perpindahan panas yang besar tiap unit volume, serta salah satu 

fluida kerja yang digunankan berwujud gas. Jenis heat exchanger ini banyak 

digunakan pada automobile, sistem pengondisian udara, pendingin komponen 

elektronik, process heat recovery, cryogenic. Beberapa karakteristik spesifik 

Compact Heat Exchanger diantaranya: 

- Menggunakan extended surface. 

- Memiliki luasan perpindahan panas lebih dari 700 m2/m3 

- Diameter hydraulic (Dh) yang relative kecil. 

- Biasanya digunakan untuk aplikasi yang melibatkan fluida gas. 
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- Desain sangat mempertimbangkan daya untuk memompa fluida serta laju 

aliran kalor. 

- Fluida yang digunakan harus bersih dan tanpa pengotor mengingat diameter 

hydraulic yang kecil. 

- Suhu dan tekanan operasi terbatas jika dibandingkan dengan shell and tube 

heat exchanger. 

Compact Heat Exchanger secara umum dapat dibedakan menjadi fin – tube 

atau plate – fin. Fin tube banyak digunakan untuk aplikasi yang bertekanan tinggi 

serta melibatkan fluida kerja berbentuk cair – gas, sementara tipe plate – fin 

banyak digunakan untuk aplikasi yang melibatkan gas – gas. Kedua jenis compact 

heat exchanger ditunjukkan seperti pada Gambar 2.21. Pada plate – fin heat 

exchanger, setiap channel dibentuk dari dua pelat parallel yang dipisahkan dengan 

fin atau spacer. Fin diletakkan pada pelat dengan teknik brazing, soldering, 

adhesive bonding, welding, mechanical fit atau extraction. Pada tube – fin heat 

exchanger, dapat digunakan berbagai bentuk tube diantaranya bulat, persegi 

panjang atau elliptical. Fin yang diberikan dapat berupa circular fin atau 

continuous fin. Beberapa pertimbangan kualitatif untuk tube – fin surface yaitu: 

tipe tube – fin biasanya memiliki kepadatan (compactness) yang lebih rendah 

dibandingkan jenis plate – fin. Tube fin heat exchanger juga didesain untuk 

aplikasi berbagai tekanan fluida pada sisi tube sementara fluida pada fin memiliki 

tekanan yang lebih rendah. Fouling juga dapat ditoleransi untuk sisi tube yang 

memungkinkan untuk dibersihkan. 

Gambar 2.21. Jenis – jenis Compact Heat Exchanger 
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2.7.1 Perhitungan Geometri Compact Heat Exchanger 

Dalam eksperimen digunakan compact heat exchanger tipe tube wavy fin 

sehingga untuk menghitung performa suatu compact heat exchanger maka 

diperlukan beberapa geometri dari compact heat exchanger. Ilustrasi heat 

exchanger ditunjukkan pada gambar berikut 

 

Gambar 2.22 Ilustrasi Finned Dan Tube Heat Exchanger 

 

Persamaan geometri heat exchanger tersebut diantaranya: 

a. Luasan permukaan tube efektif (Ab) 

Luasan permukaan tube effective merupakan luasan permukaan tube yang 

bersinggungan langsung dengan aliran fluida luar. 

𝐴𝑏 = 𝜋𝐷𝑜(𝐿𝑡 − 𝑁𝑓𝑡𝑓)𝑁𝑡 (2.44) 

Keterangan : 

𝐷𝑜 = diameter luar tube (m) 

𝐿𝑡 = panjang tube (m) 

𝑁𝑓 = jumlah fin  

𝑡𝑓 = tebal fin (m) 

𝑁𝑡 = jumlah tube 

b. Menghitung luas permukaan sirip effective (Af) 

 

𝐴𝑓 = 2 (𝑇𝑓𝐿𝑓 −
𝜋𝐷𝑜

2𝑁𝑡

4
) 𝑁𝑓 (2.45) 
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Keterangan : 

𝑇𝑓 = panjang sirip (m) 

𝐿𝑓 = lebar sirip (m) 

𝐷𝑜 = diameter luar tube (m) 

𝑁𝑡 = jumlah tube 

𝑁𝑓 = jumlah sirip 

c. Luas total permukaan perpindahan panas (At) 

𝐴𝑡 = 𝐴𝑏 + 𝐴𝑓 (2.46) 

Keterangan : 

𝐴𝑏 = luas permukaan tube effective (m2) 

𝐴𝑓 = luas permukaan sirip effective (m2) 

d. Luas free flow (Aff) 

𝐴𝑓𝑓 = (𝑁𝑓 − 1)(𝑃𝑓 − 𝑡𝑓)(𝑇𝑓 − (𝐷𝑜𝑁𝑡1)) (2.47) 

Keterangan : 

𝑃𝑓 = jarak antar sirip (m) 

𝑡𝑓 = tebal fin sirip (m) 

𝐷𝑜 = diameter luar tube (m) 

𝑁𝑡1 = jumlah tube pada baris pertama 

𝑁𝑓 = jumlah sirip 

 

2.7.2  Analisa Overall Heat Transfer Coefficient dan Metode LMTD 

 Dalam analisa suatu alat penukar panas, hal yang penting dilakukan adalah 

analisa overall heat transfer coefficient. Koefisien ini merupakan total resistansi 

termal diantara dua fluida pada heat exchanger. Dalam operasi normal, 

permukaan heat exchanger biasanya mengalami fouling akibat ketidakmurnian 

(impurities) dari fluida yang dialirkan, pengaratan serta reaksi antara fluida 

dengan permukaan heat exchanger. Fouling ini mengakibatkan peningkatan 

resistansi termal pada heat exchanger sehingga ditambahkan fouling factor (Rf) 

dalam perhitungan overall heat transfer coefficient. Dalam hal ini diasumsikan 

pipa pada heat exchanger memiliki diameter luar r2, diameter dalam r1, koefisien 

konduktifitas k serta panjang L. Pada sisi luar terdapat susunan fin untuk 
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memperluas permukaan perpindahan panas dan pada sisi dalam tidak ada susunan 

fin sehingga overall heat transfer coefficient dapat dirumuskan sebagai 

1

𝑈𝐴
=

1

𝑈𝐴𝑐
=

1

𝑈𝐴ℎ
 (2.48) 

1

𝑈𝐴
=

1

(𝜂𝑜ℎ𝑜𝐴𝑜)𝑐
+

𝑅𝑓𝑐
"

(𝜂𝑜𝐴𝑜)𝑐
+

ln (
𝑟2

𝑟1
)

2𝜋𝐿𝑘
+

𝑅𝑓ℎ
"

(𝐴𝑖)ℎ
+

1

(ℎ𝑖𝐴𝑖)ℎ
 (2.49) 

 

Subskrip c dan h menunjukkan fluida dingin (cold) dan fluida panas(hot) 

sedangkan 𝜂𝑜  merupakan overall surface efficiency atau temperature 

effectiveness. Untuk permukaan fluida panas atau dingin tanpa fouling memenuhi 

persamaan  

𝑞 =  𝜂𝑜ℎ𝐴(𝑇𝑏 − 𝑇∞) (2.50) 

𝑇𝑏  dalam hal ini merupakan base surface temperature dan A merupakan 

total area perpindahan panas. Overall surface efficiency juga dapat dirumuskan 

sesuai persamaan berikut 

𝜂𝑜 = 1 −
𝐴𝑓

𝐴
(1 − 𝜂𝑓) (2.51) 

Dimana 𝐴𝑓  merupakan luas permukaan fin secara keseluruhan serta 𝜂𝑓 

effisiensi single fin. Untuk menghitung effisiensi single fin dalam susunan plate 

fin and tube heat exchanger dengan baris yang banyak serta tersusun staggered 

didekati dengan pemodelan continuous fin yang berbentuk hexagonal simetris. 

Metode ini digunakan untuk susunan fin yang datar serta louvered. Pendekatan 

hexagonal continuous fin ditunjukkan pada gambar berikut. 

Gambar 2.23 Susunan Staggered Tube Dengan Model Hexagonal Continuous Fin 
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Effisisiensi fin didapatkan melalui persamaan 

𝜂𝑓 =
tanh(𝑚𝑟𝑡∅)

𝑚𝑟𝑡∅
 (2.52) 

Dalam persamaan tersebut ∅  merupakan fin efficiency parameter untuk 

circular fin sedangkan 𝑟𝑡 merupakan radius tube yang telah termasuk fin collar, 

standart extended surface parameter m dinotasikan dengan 𝑚 =  √2ℎ/𝑘𝑡  , k 

merupakan konduktifitas fin sedangkan t merupakan ketebalan fin dan h 

merupakan koefisien konveksi sisi udara. Hubungan ini mengasumsikan panjang 

fin jauh lebih besar dibandingkan dengan tebal fin. Fin effisiensi parameter untuk 

circular fin ∅ dihitung melalui persamaan 

∅ = (
𝑅𝑒

𝑟𝑡
− 1) (1 + 0.35 ln (

𝑅𝑒

𝑟𝑡
)) (2.53) 

𝑅𝑒  dalam persamaan ini merupakan radius equivalent circular fin yang 

didefinisikan sebagai  

𝑅𝑒

𝑟𝑡
=

𝑃ℎ𝑒𝑥

2𝜋𝑟𝑡
 (2.54) 

Dengan 𝑃ℎ𝑒𝑥  merupakan perimeter dari hexagonal fin. Perimeter ini 

didefinisikan sebagai 

𝑃ℎ𝑒𝑥 = 4𝑧1 + 2𝑧2 (2.55) 

Geometri 𝑧1 dan 𝑧2 ditunjukkan pada Gambar 2.23. dan dapat diperoleh dari 

iterasi persamaan persamaan berikut ini  

𝑧2
2 + (2𝐵)2 =  𝑧4

2 (2.56) 

(
𝑧1

2
)

2

+ 𝐻2 =  (
𝑧4

2
)

2

 (2.57) 

 

𝐻2 +  (
𝑧1

2
)

2

= (
𝑧3 +  𝑧2

2
)

2

  (2.58) 

𝑧1
2 = (

𝑧3

2
)

2

+  𝐵2 
(2.59) 

 

Nilai B dan H diperoleh dari konfigurasi tube yaitu: 

𝐵 =  𝑋𝑙 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑋𝑙 <
𝑋𝑇

2
 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝐵 =  

𝑋𝑇

2
 (2.60) 
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𝐻 =
1

2
√(

𝑋𝑇

2
)

2

+ 𝑋𝑙
2 (2.61) 

 

Berikut ini merupakan tabel yang menyajikan foling factor untuk beberapa 

jenis fluida 

 

Gambar 2.24 Fouing Factor Untuk Berbagai Jenis Fluida 

 

Untuk jenis heat exchanger tipe aliran cross flow, analisa perpindahan panas 

dilakukan dengan pendekatan terhadap heat exchanger tipe aliran counter flow. 

Dimana dapat diilustrasikan sebagai berikut. 

Gambar 2.25 Aliran dan Distribusi Temperature pada Counter Flow Heat 

Exchanger 

 

Besarnya perpindahan panas yang terjadi pada heat exchanger dianalisa 

dengan menggunakan energy balance dimana digunakan beberapa asumsi dalam 

analisa diantaranya: 

- Heat Exchanger diinsulasi, sehingga perpindahan panas hanya terjadi diantara 

dua fluida. 

- Konduksi aksial pada tube diabaikan. 

- Perubahan energi kinetik dan potensial diabaikan. 

- Spesifik heat dari fluida konstan. 
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- Besarnya overall heat transfer coefficient konstan. 

Sehingga besarnya kalor dapat dianalisa dengan metode Log Mean Temperature 

Difference (LMTD) yang dirumuskan sebagai  

 

𝑞 = 𝑈𝐴
∆𝑇2 − ∆𝑇1

ln (
∆𝑇2

∆𝑇1
)

 
(2.62) 

Untuk counter flow heat exchanger 

∆𝑇1 =  𝑇ℎ𝑖 − 𝑇𝑐𝑜 

∆𝑇2 =  𝑇ℎ𝑜 − 𝑇𝑐𝑖 
(2.63) 

 

Subcript h menunjukkan fluida panas dan c menunjukkan fluida dingin sedangkan 

o menunjukkan kondisi keluar fluida (out) dan i menunjukkan kondisi masuk 

fluida (in) 

 

2.7.3 Metode Gray - Webb Untuk Analisa Compact Heat Exchanger 

Karakteristik perpindahan panas yang terjadi pada compact heat exchanger 

ditentukan oleh Colburn j factor dimana 𝑗𝐻 = 𝑆𝑡. 𝑃𝑟2/3  serta Bilangan Reynold 

(Re), dimana Stanton Number (𝑆𝑡 = ℎ/𝐺𝑐𝑃)  serta Reynold Number (𝑅𝑒 =

𝐺𝐷ℎ/𝜇) ditentukan oleh maximum mass velocity (mass flux) yang dirumuskan 

sebagai  

𝐺 ≡  𝜌𝑉𝑀𝐴𝑋 =
𝜌𝑉𝐴𝑓𝑟

𝐴𝑓𝑓
=

�̇�

𝐴𝑓𝑓
=

�̇�

𝜎𝐴𝑓𝑟
 (2.64) 

Simbol 𝜎  merupakan merupakan rasio dari free flow area minimum Aff 

terhadap frontal area Afr. Dalam suatu analisa compact heat exchanger tipe fin and 

tube, metode ini dapat digunakan untuk menentukan besarnya koefisien konveksi 

pada sisi luar tube (aliran eksternal) dimana untuk nilai Reynold tertentu akan 

memiliki nilai Colburn j factor yang diperoleh dari persamaan Gray – Webb 

𝑗𝑊𝐺 = 0.14 𝑅𝑒𝐷
−0.328 (

𝑆𝑇

𝑆𝐿
)

−0.502

(
𝑠

𝐷
)

0.0312

 (2.65) 

𝑓𝑊𝐺 = 0.508 𝑅𝑒𝐷
−0.521 (

𝑆𝑇

𝐷
)

1.318

 (2.66) 
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𝐷ℎ = 4𝐿
𝐴𝑀𝐼𝑁

𝐴𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
 (2.67) 

Keterangan : 

𝑆𝑇 = Tranversal Pitch    

s   = Fin Spacing 

𝑆𝐿 = Longitudinal Pitch   

D  = Diameter luar tube 

 

Berdasarkan nilai Colburn j factor tersebut didapatkan nilai Stanton Number 

serta dari nilai tersebut didapatkan nilai koefisien konveksi h. Dengan 

mendapatkan besarnya koefisien konveksi eksternal maka besarnya overall heat 

transfer coefficient dapat ditentukan dan performa heat exchanger dapat diketahui 

melalui metode NTU – Effectiveness. Besarnya pressure drop yang terjadi pada 

finned tube bank dirumuskan sebagai  

∆𝑝 =  
𝐺2𝑣𝑖

2
[(1 + 𝜎2) (

𝑣𝑜

𝑣𝑖
− 1) + 𝑓

𝐴

𝐴𝑓𝑓

𝑣𝑚

𝑣𝑖
] (2.68) 

Dimana 𝑣𝑖  dan 𝑣𝑜  merupakan volume spesifik fluida sisi inlet dan outlet, 

serta 𝑣𝑚 = (𝑣𝑖 + 𝑣𝑜)/2. Besarnya 𝐴/𝐴𝑓𝑓 = (𝛼𝑉/𝜎𝐴𝑓𝑟) 

 

2.7.4 Metode Effectiveness – NTU untuk mengevaluasi performa Heat 

Exchanger 

Untuk menentukan efektivitas dari suatu alat penukar panas, hal yang 

pertama kali yang harus ditentukan adalah laju perpindahan panas maksimum 

yang dapat dicapai oleh alat penukar panas tersebut (𝑞𝑀𝐴𝑋). Secara teori, hal ini 

dapat dicapai untuk aliran counter dengan panjang yang tak terhingga. Metode 

Number of transfer unit merupakan metode yang dipakai untuk menganalisa alat 

penukar panas yang sudah ada. 

Jika 𝐶𝐶 <  𝐶𝐻 maka 𝑞𝑀𝐴𝑋 =  𝐶𝐶  (𝑇𝐻𝑖
−  𝑇𝐶𝑖

) 

Jika 𝐶𝐶 >  𝐶𝐻 maka 𝑞𝑀𝐴𝑋 =  𝐶𝐻 (𝑇𝐻𝑖
−  𝑇𝐶𝑖

) 
(2.69) 

  Effectiveness alat penukar panas (휀) merupakan perbandingan antara laju 

perpindahan panas actual pada heat exchanger dibandingkan dengan laju 

perpindahan panas maksimum yang dapat dicapai dimana 
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휀 =
𝑞𝐴𝐶𝑇

𝑞𝑀𝐴𝐾𝑆
=

𝐶𝐻(𝑇𝐻𝑖 − 𝑇𝐻𝑜)

𝐶𝑀𝐼𝑁(𝑇𝐻𝑖 − 𝑇𝐶𝑖)
𝑎𝑡𝑎𝑢 휀 =

𝐶𝐶(𝑇𝐶𝑜 − 𝑇𝐶𝑖)

𝐶𝑀𝐼𝑁(𝑇𝐻𝑖 − 𝑇𝐶𝑖)
 (2.70) 

Effectiveness merupakan bilangan tanpa dimensi dan berada pada batas 

0 <  휀 < 1. Untuk semua heat exchanger, effectiveness dinyatakan dengan   

휀 = 𝑓 (𝑁𝑇𝑈,
𝐶𝑀𝐼𝑁

𝐶𝑀𝐴𝐾𝑆
) (2.71) 

 Number of Transfer Unit (NTU) merupakan bilangan tanpa dimensi yang 

dinyatakan melalui persamaan  

𝑁𝑇𝑈 =  
𝑈𝐴

𝐶𝑀𝐼𝑁
 (2.72) 

 

U merupakan overall heat transfer koefisien, A merupakan luasan heat exchanger 

sedangkan CMIN merupakan heat capacity minimum yang didapatkan dari nilai 

terkecil antara 𝐶𝐶 = �̇�𝐶  𝑐𝑃𝐶
 atau 𝐶𝐻 = �̇�𝐻  𝑐𝑃𝐻

 

 

2.8 Proses Kondensasi 

Kondensasi terjadi pada saat temperatur uap diturunkan dibawah temperatur 

saturasinya. Dalam unit operasi di industri, proses ini terjadi saat uap mengalami 

kontak dengan permukaan yang dingin. Laten energi dari uap dilepaskan serta 

kalor berpindah ke permukaan serta terbentuknya kondensat. Kondensasi 

dibedakan menjadi beberapa jenis seperti gambar berikut  

 

Gambar 2.26 Proses Kondensasi. a. Film Kondensasi, b. Dropwise Kondensasi 

c. Kondensasi Homogeneus, d. Direct Contact Condensation 
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Besarnya kalor yang berpindah ke permukaan pada proses kondensasi dapat 

ditentukan berdasarkan Newton’s Law of Cooling 

𝑞 =  ℎ𝐿𝐴(𝑇𝑆𝐴𝑇 − 𝑇𝑆) (2.73) 

 Besarnya laju aliran massa kondensat dapat ditentukan dengan persamaan 

�̇� =
𝑞

ℎ𝑓𝑔
′ =

ℎ𝐿𝐴(𝑇𝑆𝐴𝑇 − 𝑇𝑆)

ℎ𝑓𝑔
′  (2.74) 

Persamaan tersebut dapat diterapkan pada berbagai jenis geometri 

permukaan walaupun besarnya ℎ𝐿  akan bervariasi berdasarkan geometri dan 

kondisi aliran. Proses kondensasi yang terjadi pada compact heat exchanger 

eksperimen ORC merupakan jenis kondensasi dalam tube horizontal (Film 

Condensation Inside Horizontal Tube) seperti yang ditunjukkan pada gambar 

berikut. 

 

 

Gambar 2.27 Kondensasi didalam Horizontal Tube 

 

Dalam proses film kondensasi di dalam tube horizontal terdapat berbagai 

jenis variasi pola aliran dari kondisi inlet tube (yang mempunyai kualitas uap 

mendekati 1) menuju sisi outlet tube (yang mempunyai kualitas uap mendekati 0). 

Pola aliran dalam hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya mass flux atau 

gaya grafitasi. Mass flux akan memberikan akibat pada tegangan geser uap (vapor 

shear) dimana untuk mass flux yang besar maka pola aliran keluar Kondenser 

belum sepenuhnya stratified. Chavallini dan Zecchin (1974) mengembangkan 

persamaan semi empiris untuk menghitung besarnya koefisien konveksi fluida 2 
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fase pada proses kondensasi. Persamaan ini dapat mengkorelasikan properties 

fluida khususnya refrigerant diantaranya R11, R12, R21, R22, R113, dan R114. 

Persamaan yang digunakan sebagai berikut 

ℎ𝑇𝑃 = 0.05𝑅𝑒𝑞
0.8𝑃𝑟𝑙

0.33
𝑘𝑙

𝑑
 (2.75) 

𝑅𝑒𝑞 dalam hal ini merupakan Bilangan Reynolds ekivalen antara vapor dan 

liquid yang dirumuskan 

𝑅𝑒𝑒𝑞 =  𝑅𝑒𝑣 (
𝜇𝑣

𝜇𝑙
) (

𝜌𝑙

𝜌𝑣
)

0.5

+ 𝑅𝑒𝑙 (2.76) 

Persamaan Bilangan Reynold vapor dan liquid ditunjukkan sebagai berikut 

𝑅𝑒𝑣 =
𝐺𝑥𝑑

𝜇𝑣
 𝑑𝑎𝑛 𝑅𝑒𝑙 =  

𝐺(1 − 𝑥)𝑑

𝜇𝑙
 (2.77) 

 

 

2.9 Penelitian Terdahulu. 

Penelitihan tentang “Perancangan Turbin Uap Untuk Organik Rankine 

Cycle Dengan Fluida Kerja R-123 Sebagai Pembangkit Listrik” telah 

dilakukan oleh Oktaviandita Sulistiyono. Pada penelitian ini bertujuan untuk 

membuat sebuah turbin yang dapat digunakan pada sistem Organik Rankine Cycle 

(ORC). Turbin yang didesain diharapkan mampu menghasilkan daya sebesar 11 

KW dimana nilai ini didapat dari perhitungan dari sistem Organik Rankine Cycle 

dengan asumsi awal efisiensi turbin 80% dan tidak ada penurunan tekanan pada 

instalasi pipa dan evaporator. Fluida kerja yang digunakan dalam sistem ORC 

adalah R-123 dengan data sebagai berikut: 

• Laju aliran massa : 0,4026 kg/s 

• Daya turbin uap (N) : 11 KW 

• Tekanan Masuk (P1) : 5 bar 

• Temperatur Masuk (T1) : 86°C 

• Tekanan Keluar (P2) : 1 bar 

• Temperatur Keluar (T2) : 37°C 

 Dalam penelitihan ini turbin yang didesain adalah turbin jenis Curtis dengan 

2 tingkat kecepatan dengan putaran yang didesain sebesar 3000 rpm. Sedangkan 
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nozzle yang digunakan untuk turbin ini adalah nozzle jenis konvergen-divergen 

dengan dimensi sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Dimensi Nozzle 

Komponen Nilai 

Luas Maks,Amaks (𝒎𝒎𝟐) 70,6 

Luas Min,Amin (𝒎𝒎𝟐) 40,74 

Tinggi nozel,l (mm) 11 

Jumlah nozel (Z) 4 

Lebar maks, amaks (mm) 6,42 

Lebar min,amin (mm) 3,7 

Panjang divergensi (mm) 25,94 

 

Setelah dilakukan perhitungan didapatkan dimensi sudu gerak baris 

pertama, sudu pengarah, dan sudu gerak baris kedua sebagai berikut: 

Tabel 2.3 Dimensi Sudu Gerak Baris Pertama 

Komponen Nilai 

Tinggi sudu sisi masuk, l1i (mm) 12,95 

Tinggi sudu sisi keluar, l10 (mm) 21.3 

Tebal sudu, s (mm) 2 

Lebar sudu, b (mm) 20 

Jari-jari kelengkungan luar sudu, R (mm) 10,64 

Jumlah sudu, Z 70 

Pitch, t (mm) 15,589 

Jari-jari kelengkungan dalam sudu, r (mm) 5,88 

 

Tabel 2.4 Dimensi Sudu Pengarah 

Komponen Nilai 

Tinggi sudu sisi masuk, lgbi (mm) 23,305 

Tinggi sudu sisi keluar, lgbo (mm) 28,48 

Tebal sudu, s (mm) 2 

Lebar sudu, b (mm) 24 
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Jari-jari kelengkungan luar sudu, R (mm) 13,428 

Jumlah sudu, Z 73 

Pitch, t (mm) 14,948 

Jari-jari kelengkungan dalam sudu, r (mm) 7,055 

 

Tabel 2.5 Dimensi Sudu Gerak Baris Kedua 

Komponen Nilai 

Tinggi sudu sisi masuk, l2i (mm) 30,48 

Tinggi sudu sisi keluar, l20 (mm) 34,9 

Lebar sudu, b (mm) 28 

Jari-jari kelengkungan luar sudu, R (mm) 20,03 

Jumlah sudu, Z 78 

Pitch, t (mm) 13,99 

Jari-jari kelengkungan dalam sudu, r (mm) 10,02 

 

Penelitian tentang “Studi Exsperimen Karakteristik Siklus Dari Sistem 

Organic Rankine Cycle Dengan Fluida Kerja R-123” telah dilakukan oleh Rony 

Putera Napitupulu. Penelitian ini merupakan studi eksperimen pada suatu sistem 

organic Rankine cycle  yang telah dibangun. Sistem ORC yang akan diuji 

memiliki empat komponen utama yaitu, turbin, kondensor, pompa dan evaporator. 

Sistem ORC ini bekerja dengan menggunakan fluida kerja R-123. Penelitian ini 

dilakukan dengan memvariasiakan flowrate aliran fluida kerja mulai dari flowrate 

4 GPM – 2 GPM  dengan penurunan setiap 0,5 GPM.  
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Gambar 2.28 Grafik Daya Turbin Fungsi Debit Refigerant 

 

Dari grafik dapat dilihat bahwa daya turbin secara keseluruhan memiliki 

trend yang cenderung naik mulai dari 2 GPM sampai 4 GPM. Hal ini terjadi 

karena adanya peningkatan mass flowrate yang masuk tubin seiring dengan 

kenaikan debit fluida kerja. Walaupun temperaturnya cenderung menurun yang 

berakibat turunnya enthalpy namun pertambahan nilai mass flowrate masih lebih 

besar untuk memberikan nilai daya yang lebih besar pula. 

Gambar 2.29 Grafik Effisiensi Thermal Siklus Fungsi Debit Refigerant 

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa trend grafik cenderung konstan pada 

setiap variasi debit fluida kerja. Nilai effisiensi thermal dari sistem organic 

Rankine cycle ini adalah bekisar 9 % pada setiap variasi debit. Hal ini 

mengindikasikan bahwa panas yang diberikan pada sistem hanya dapat 
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dimamfaatkan sebesar 9 % untuk menghasilkan daya, dan bisa dikatakan konstan 

pada setiap variasi debit.   

 

Penelitian tentang “Design, Production and Testing of a Laboratory Scale 

Organic Rankine Cycle System”  dilakukan oleh Onur Kardas. Dalam penelitian 

ini ditunjukkan desain thermodinamika, prosedur komisioning serta kajian 

eksperimen system organic Rankine cycle. Analisa numerik dilakukan dengan 

Software Aspen Plus dimana bertujuan untuk memaksimalkan power output dan 

effisiensi siklus. Terdapat 13 fluida kerja yang disimulasikan yang 

mempertimbangkan sifat fisik dan thermodinamika, aspek lingkungan dan 

keamanan. Dari ke 13 fluida tersebut didapatkan 4 jenis fluida yang dipilih untuk 

analisa lebih lanjut diantaranya R134a, R141b, R245ca dan R245fa. Variasi data 

dilakukan pada tekanan inlet turbin serta degree of superheat fluida kerja dimana 

eksperimen dilakukan dengan fluida kerja R134a menggunakan siklus ORC 

sederhana serta dengan recuperator. Effisiensi maksimum siklus ORC sederhana 

didapatkan sebesar 8,66 % sementara untuk siklus dengan recuperator sebesar 

9,18 %. Berikut ini merupakan skema siklus ORC yang disimulasikan dengan 

Software Aspen Plus. 

Gambar 2.30 Skema Siklus ORC dengan Recuperative Cycle 



54 

 

Hasil penelitian yang dilakukan ditunjukkan pada gambar berikut: 

  

Gambar 2.31 Grafik Hasil Penelitian Onur Kardas (a) Grafik Cycle Efficiency 

versus Expander Inlet Pressure (b) Grafik Net Power Output versus Degree of 

Superheat At The Evaporator 

 

Gambar 2.31(a) menunjukkan hubungan antara expander inlet pressure 

dengan effisiensi siklus untuk 4 jenis fluida kerja yang berbeda. Berdasarkan 

grafik tersebut semakin besar tekanan inlet expander maka effisiensi system akan 

semakin meningkat. Hal tersebut berlaku sampai tekanan 14 bar, setelah itu 

effisiensi system cenderung menurun. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa 

semakin tinggi tekanan inlet expander maka semakin besar entalphi fluida kerja 

sehingga dapat menghasilkan daya yang besar. Kenaikan daya ini akan 

meningkatkan effisiensi system mengingat kalor input pada evaporator dijaga 

tetap. 

Gambar 2.31(b) menunjukkan hubungan antara derajat superheat pada 

evaporator dengan daya output yang dihasilkan turbin. Derajat superheat 

merupakan perbedaan antara temperatur fluida kerja pada kondisi superheat 

dengan tekanan tertentu dengan temperatur evaporasi pada tekanan yang sama. 

Semakin besar derajar superheat fluida maka daya keluaran turbin yang dihasilkan 

semakin besar. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa semakin besar derajat 

superheat fluida maka entalphi fluida juga semakin besar sehingga dapat 

menghasilkan daya output yang lebih besar pula. 

(a

) 
(b

) 
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Penelitian tentang “Experimental Investigation of R227ea Applied as 

Workig Fluid in The ORC Power Plant With Hermatic Turbogenerator”  

dilakukan oleh Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur. Dalam penelitian ini 

ditunjukkan eksperiment pada sistem pembangkit listrik ORC dengan R227ea 

sebagai fluida kerja. Turbin yang digunakan dalam eksperiment ini adalah 

hermatic turbogenerator dengan desain 3000rpm, dimana kontruksi turbin dan 

generator menjadi satu unit. Desain ini bertujuan untuk mengatasi kebocoran yang 

terjadi pada poros turbin. Temperature pemanas yang digunakan didapatkan dari 

district heating sebesar 66,8 °C – 111 °C. Efisiensi maksimum siklus ORC 

sederhana didapatkan sebesar 4.88 %. Penurunan tekanan pada kondensor tidak 

lebih dari 0.04 bar(g), dan penurunan tekanan pada pipa antara pompa dan turbin 

lebih kecil dari 0.38 bar(g). Skema siklus ORC yang dibangun pada experiment 

dapat dilihat pada Gambar 2.32.  

Gambar 2.32 Skema Siklus ORC dengan Hermatic Turbogenerator  

 

 

Hasil penelitian yang dilakukan ditunjukkan pada gambar berikut: 
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Gambar 2.33. Hasil Eksperiment Pada 23/02/2012 (Pambient = 1.038 bar, Tambient = -

6.5°C) 

Gambar 2.34. Tekanan Fluida Kerja Masuk Dan Keluar Komponen Utama 

Dari Gambar 2.33 dapat kita lihat bahwa kapasitas fluida kerja yang turun 

mengakibatkan daya generator yang dihasilkan turun. Hal ini juga mengakibatkan 

efisiensi sistem menjadi turun. Karena temperatur fluida pemanas evaporator 

konstan mengakibatkan temperature fluida kerja yang masuk kedalam turbin dan 

temperature fluida pemanas yang keluar kompresor mengalami kenaikan. 

Sedangkan temperature fluida pendingin kondensor konstan mengakibatkan 
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temperature fluida kerja keluar kondensor dan temperature fluida pendingin 

kondensor juga mengalami penurunan. Dari Gambar 2.33 dan 2.34 dapat dilihat 

bahwa penurunan kapasitas fluida kerja yang masuk kedalam turbin 

mengakibatkan tekanan masuk turbin menurun.  

Penilitian tentang tentang “Experimental Performance of a Micro-ORC 

Energy System for Low Grade Heat Recovery” dilakukan oleh Bianchi M. dkk. 

Penelitihan ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik dan performa siklus 

meliputi tekanan maksimum dan minimum, suhu superheating, efisiensi isentopik 

turbin, dan daya listrik yang dihasilkan. Penilitian dilakukan dengan mengubah 

kecepatan putar pompa (laju alir massa fluida organik) untuk tiga nilai suhu 

sumber panas yang berbeda. 

 

Gambar 2.35 Prototype ORC oleh Bianchi M. dkk 

Dalam penelitian ini Bianchi M. dkk melakukan eksperimen pada suatu 

sistem prototype ORC yang terdiri dari evaporator, expander, generator, pompa, 

shell and tube kondensor, dan sebuah recuperator seperti pada Gambar 2.35. 

Fluida organik yang digunakan adalah R134a yang akan dipanaskan oleh sumber 

panas eksternal berupa air panas dengan variasi suhu 65  ̊C, 75  C̊, dan 85  ̊C 

untuk mensimulasikan proses heat recovery pada entalpi rendah. 
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Gambar 2.36 Skema Sistem ORC 

Skema prototype ORC pada penelitian ini ditunjukkan dengan Gambar 2.36. 

Kalor masukan dihasilkan dari pemanas air kapasitas 500 liter dengan daya listrik 

sebesar 32 kW. Air panas disirkulasikan oleh pompa P2 dengan debit anatara 1 

liter/detik sampai 2.6 liter/detik. Daya termal antara 8 kW hingga 200 kW dapat 

dihasilkan secara terus menerus oleh prototype dengan mengatur debit air 

pemanas. Air pendingin diserap oleh pompa P4 dari reservoir dan disimpan 

didalam tangki dengan kapsitas 300 liter dimana akan disirkulasikan kedalam 

kondensor oleh pompa P3 dengan debit 1 liter/detik sampai 2,8 liter/detik. Suhu 

air pendingin bervariasi antara 16  ̊C pada musim dingin dan 22  ̊C pada musim 

panas.  

 

 

Gambar 2.37 Superheating Degree vs ORC Mass Flowrate 
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Nilai properti fluida organik ditentukan menggunakan software CoolProp 

menggunakan input data suhu dan tekanan yang didapat dari pengukuran. 

Pengukuran dilakukan pada kondisi steady-state pada setiap set point THOT dan 

kecepatan putar pompa fluida organik. Pada Gambar 2.37 grafik Superheating 

degree vs ORC mass flowrate disimpulkan bahwa pada kondisi pemanasan yang 

tetap untuk setiap nilai THOT, peningkatan kecepatan putar pompa akan 

meningkatkan tekanan evaporasi dan menurunkan derajat superheating. Derajat 

superheating didapatkan dari T2-Tsaturated(P2), dimana untuk suhu ORC maksimum 

yang mendekati suhu air pemanas (THOT) pada setiap set point maka derajat 

superheating sangat bergantung pada nilai Tsaturated(P2). 

 

Gambar 2.38 Superheating Degree vs Electrical Power 

Pada Gambar 2.38 Grafik Superheating degree vs Electrical Power 

disimpulkan bahwa output daya elektrik meningkat seiring dengan peningkatan 

THOT dan menunjukkan penurunan dengan meningkatnya derajat superheating. 

Daya output bernilai antara 300 W hingga 1100 W. 

 

Gambar 2.39 Superheating Degree vs ORC Efficiency 
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Trendline yang sama dengan grafik Superheating degree vs ORC Electrical 

Power ditunjukkan oleh Gambar 2.39 Grafik Superheating degree vs ORC 

Efficiency. Nilai efisiensi hasil percobaan bernilai antara 2,9% hingga 4,4%, 

dimana efisiensi akan meningkat dengan turunnya nilai derajat superheating. 

Pengaruh konsumsi daya pompa lebih signifikan terhadap efisiensi pada rasio 

tekanan yang tinggi. 

 

Penelitian tentang “Parallel-expander Organic Rankine Cycle Using Dual 

Expanders With Different Capacities”  dilakukan oleh Eunkoo Yun, dkk. Dalam 

penelitian ini dilakukan eksperimen sistem ORC dengan munggunakan Parallel 

expander atau disebut PE-ORC. PE-ORC menggunakan multipel expander yang 

dirangkai parallel, dengan dasar ORC secara umum yang menggunakan single 

expander. Sistem PE-ORC mempunyai beberapa mode oprasi, tergantung jumlah 

expander yang dioprasikan. Dua expander dengan kapasitas berbeda 

memungkinkan untuk merealisasikan tiga mode oprasi pada siklus ORC loop. 

Ketika jumlah produksi panas besar, PE-ORC beroprasi pada “DUAL MODE” 

dengan membuka kedua katup masuk. Jika jumlah produksi panas berkurang, PE-

ORC dapat dirubah oprasinya dalam “SINGLE MODE 1” atau “ SINGLE MODE 

2” dengan membuka/menutup katup masuk berdasarkan jumlah panas.  

 Komponen utama sistem terdiri dari dua scrol expander dengan kapasitas 

berbeda, pompa fluida kerja, evaporator, dan kondensor. Expander 1, modifikasi 

dari oil-free open drive air compressor dengan membalik arah alirannya. Sebuah 

tempat seal dengan lip-type seal untuk expander 1 suda didesain dan dibuat untuk 

mencegah kebocoran. 1 kw scrol expander yang dibuat oleh Air Squared,Inc., 

digunakan sebagai expander 2. Kedua scroll expander dihubungkan langsung 

dengan torque sensor dan motor magnet permanen. Kecepatan putar dari expander 

dikontrol dengan motor driver. Sebuah volumetrik pump digunakan untuk 

mensirkulasikan fluida kerja, dan heat excanger tipe plat digunakan sebagai 

evaporator dan kompresor. Sebagai sumber panas, air panas bertekanan 

diproduksi dengan menggunkan 150 kw elektrik heater. Cooling water yang 

digunakan sebagai sink dan pengumpan dari air-cooled chiller menuju kondensor. 

Pressure transmitters dan termokopel tipe-k dipasang pada sisi masuk dan keluar 
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dari komponen utama, dan coriolis flow meter dipasang untuk mengukur laju 

aliran massa daru fluida kerja. Pada penelitihan ini menggunakan fluida kerja 

R245fa karena sesuai dengan karakteristik sistem ORC dalam tinjauan 

termodinamika, lingkungan, dan kriteria aman. Skema sistem PE-ORC dapat 

dilihat pada Gambar 2.40. 

 

Gambar 2.40 Skema Sistem PE-ORC 

 

Performa dari expander sangat tergantung dengan kecepatan putar, swept 

volume, dan rasio volume yang didesain. Untuk setiap kasus, kecepatan putar 

expander 1 dan 2 diset pada 2000 rpm dan 2200 rpm. Hal ini menghasilkan rasio 

kapasitas expander 2:1. Tekanan masuk expander antara 5-12 bar, yang sesuai 

dengan pressure ratio 3.5 dan 6.5. temperatur panas dan dingin ditetapkan sebesar 

120̊ C dan 25 ̊C. pressure drop pada evaporator dan kondensor kurang dari 5 kPa 

untuk semua kondisi. Oleh karena itu, presseure drop pada heat exchanger dan 

pipa dapat diabaikan. Temperatur kondensor  dari 25.5 sampai 27.8̊ C pada kedua 

SINGLE MODE. Tapi temperatur kondensor tertinggi sampai 31.5̊C diamati pada 

DUAL MODE. Mode oprasi dapat dipindah pada laju perpindahan panas dalam 

evaporator sekitar 11 KW dan 20 KW.  

 Strategi pengaturan yang umum digunakan pada ORC berdasarkan kondidi 

beban untuk menjaga tempretur superheater konstan pada sisi masuk expander. 
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Untuk Mengatur sistem PE-ORC perubahan arah dari mode oprasi dari tinggi ke 

kapasitas rendah dan dari rendah ke kapasitas tinggi seharusnya dipertimbangkan. 

Ketika mode oprasi dari PE-ORC berubah dari kapasitas tinggi ke kapasitas 

rendah dengan superhear rendah (DUAL MODEL ke SINGLE MODEL 1 atau 

SINGLE MODEL 1 ke SINGLE MODEL 2), tekanan pada sisi masuk expander 

dapat meningkat melebihi tekanan evaporasi. Tetesan air dapat terbentuk dengan 

meningkatnya tekanan secara berlebih sebelum masuk expander. Metode kontrol 

dalam kasus ini untuk menaikkan atau menurunkan tekanan inlet expander dengan 

menaikkan atau menurunkan kapasitas aliran fluida kerja. 

 

  

 

Gambar 2.41 Karakteristik Performa Daya dan Efisiensi vs Energi Panas 

Evaporator 
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Dari Gambar 2.41 dapat dilihat bahwa semakin besar panas yang diserap 

evaporator daya yang dihasilkan turbin semakin besar. Daya poros maksimum 

yang diukur pada DUAL MODE, SIGLE MODE 1, dan SINGLE MODE 2 adalah 

2.9kw, 1.9kw, 1.1kw. Sedangkan efisiensi yang paling besar didapatkan pada 

SIGLE MODE 1 yaitu sebesar 8,1% dan efisiensi yang paling rendah didapatkan 

pada SIGLE MODE 1 yaitu sebesar 3,7%. 
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”Halaman ini sengaja dikosongkan” 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Parameter Penentuan Fluida Kerja Pada Organic Rankine Cycle  

Fluida kerja yang digunakan pada sistem organik Rankine cycle 

mempunyai peranan penting. Fluida kerja yang digunakan harus memiliki 

karakteristik yang sesuai dengan sistem ORC. Karena keterbatasa temperatur 

fluida pendingin yang digunakan maka fluida kerja yang digunakan dalam sistem 

ORC harus mempunyai temperatur pengembunan yang tinggi pada tekanan yang 

rendah. Semakin rendah tekanan pengembunan (tekanan kondensor), ΔP yang 

diekspansikan pada turbin semakin besar sehingga daya yang dihasilkan oleh 

turbin juga semakin besar. 

Tabel 3.1 Fluida Kerja Yang Dapat Digunakan Dalam Sistem ORC  

Jenis 

Fluida 

Temperature 

(°C) 

Pressure 

(bar) 

Density (kg/m3) Enthalpy (kj/kg) Entropy (kj/kg.k) 

Liquid Vapor Liquid Vapor liquid vapor 

R113 35 0,65452 1539 4,9343 231,91 380,19 1,1098 1,591 

R365mfc 35 0,83757 1235,4 5,0422 247,73 438,39 1,1641 1,7829 

R141b 35 1,1228 1214,2 5,3487 240,11 461,38 1,1379 1,856 

R123 35 1,3053 1438 8,2135 235,41 402,54 1,1217 1,6641 

R245ca 35 1,4577 1360,8 8,0973 246,09 441,62 1,1584 1,7929 

R11 35 1,4867 1452,2 8,3685 230,63 407,76 1,1052 1,68 

R245fa 35 2,1172 1310,9 12,018 245,81 430,08 1,1573 1,7553 

R236ea 35 2,8812 1391,9 18,854 243,5 393,63 1,1493 1,6365 

R114 35 2,9225 1423,3 21,337 234,4 358,46 1,118 1,5206 

butane 35 3,2836 561,01 8,215 284,21 635,17 1,2885 2,4274 

R236fa 35 3,7596 1325,4 25,195 243,71 383,59 1,1498 1,6037 

RC318 35 4,2515 1456,9 37,986 238,39 337,97 1,1315 1,4546 

R142b 35 4,543 1085,3 20,119 245,42 440,55 1,1554 1,7887 

isobutane 35 4,6477 537,83 11,988 283,67 601,21 1,2861 2,3165 

R124 35 5,1539 1320 31,667 239,23 379,76 1,1342 1,5902 

R227ea 35 6,1079 1344 48,833 240,67 346,37 1,139 1,482 

R1234ze 35 6,6756 1129,1 35,319 71,927 230,79 0,25444 0,76999 

R152a 35 7,9385 873,36 24,613 262,01 528,7 1,2114 2,0769 

R12 35 8,4621 1273,8 47,906 234,1 367,18 1,116 1,5478 
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R134a 35 8,8698 1167,5 43,416 249,01 417,19 1,167 1,7128 

R1234yf 35 8,9521 1054 50,301 84,221 221,1 0,30307 0,74727 

R161 35 12,051 700,43 28,384 274,29 594,47 1,2521 2,2911 

propane 35 12,179 476,1 26,618 292,84 610,01 1,3143 2,3436 

R218 35 11,258 1260,5 115,15 239,88 308,98 1,1354 1,3596 

R115 35 11,642 1234 93,253 237,84 325,08 1,1283 1,4114 

ammonia 35 13,508 587,4 10,457 509,23 1631,5 2,0382 5,6801 

R22 35 13,548 1150,1 57,988 243,07 415,34 1,1458 1,7048 

R143a 35 16,236 885,23 76,954 256,16 401,31 1,1895 1,6606 

R125 35 17,783 1125 122,27 247,16 345,88 1,1591 1,4794 

R32 35 21,898 917,05 63,343 265,3 514,48 1,2198 2,0285 

R41 35 48,196 509,5 138,93 309,03 483,4 1,3578 1,9237 

Selain tingkat keadaan yang sesuai dengan sistem, hal lain yang perlu 

diperhatikan dalam menentukan fluida kerja yang digunakan adalah 

ketersediaannya dipasaran. Jika fluida kerja yang digunakan sulit didapatkan 

dipasaran maka akan mempengaruhi keberlangsungan dari penelitihan yang 

dilakukan. 

 

3.2 Analisa Energi Pada Sistem Organic Rankine Cycle 

Setelah mentukan fluida kerja yang akan digunakan dalam sistem ORC, 

hal yang dilakukan adalah analisa thermodinamika dan heat balance. Parameter 

dasar yang digunakan dalam perancangan sistem ORC adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Dasar Perancangan Sistem 

Temperatur fluida pemanas ± 100 ℃ 

Temperatur fluida pendingin 35 ℃ 

Fluida Kerja yang digunakan R141b 

Daya yang diinginkan 1 KW 
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Dari parameter dasar diatas maka temperatur penguapan fluida kerja harus 

lebih kecil dari  100 ℃ dan temperetur kondensasi dari fluida kerja harus lebih 

tinggi dari 35 ℃ . Dalam menentukan tekanan evaporator hal yang perlu 

diperhatikan adalah fluida yang keluar dari evaporator harus dalam kondisi panas 

lanjut dan untuk menentukan tekanan kondensor hal yang perlu diperhatikan 

adalah fluida yang keluar dari kondensor harus dalam kondisi cair jenuh. Selain 

kondisi fluida kerja keluar dari kondensor, hal lain yang perlu diperhatikan dalam 

menentukan tekanan kondensor adalah kondisi fluida kerja yang keluar dari turbin 

harus dalam kondisi panas lanjut. Hal ini dikarenakan jika kondisi fluida kerja 

yang keluar dari turbin dalam fase campuran maka didalam turbin akan terdapat 

fluida cair yang menganggu kinerja turbin. 

Gamnbar 3.1 Diagram Block Sistem ORC Yang Dirancang 

 

Analisa energi yang dilakukan dalam setiap komponen pada sistem ORC 

ini menggunakan Hukum termodinamika 1 dan hukum kesetimbangan massa. 

Sedangkan properti yang dicari adalah daya yang dihasilkan turbin, daya yang 

dibutuhkan pompa, energi panas yang dibutuhkan evaporator, energi panas yang 

dibuang melelui kondensor, effisiensi siklus, dan laju aliran massa yang 

dibutuhkan. Persamaan dasar yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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• hukum kesetimbangan energy 

𝑑𝐸𝑐𝑣

𝑑𝑡
=  �̇� − �̇� + 𝑚 ̇ 𝑖 {ℎ𝑖 +

𝑉𝑖
2

2
+ 𝑔𝑧𝑖} − 𝑚 ̇ 𝑒 {ℎ𝑒 +

𝑉𝑒
2

2
+ 𝑔𝑧𝑒}         (3.1) 

• hukum kesetimbangan masa 

𝑑𝑚𝑐𝑣

𝑑𝑡
=  ∑ �̇�𝑖 − ∑ �̇�𝑒𝑒𝑖               ( 3.2 ) 

Gambar 3.2 P-h Diagram Siklus Organik Rankine Cycle 

 

a. Proses 1-2 adalah proses kompresi isentropik yang terjadi dalam pompa dari 

tekanan kondensor menuju tekanan evaporator.  

b. Proses 2-3 adalah proses penambahan panas isobarik yang terjadi pada 

evaporator. 

c. Proses 3-4 adalah ekspansi atau penurunan tekanan secara adiabatik  dalam 

turbin  

d. Proses 4-1 adalah proses pembuangan panas isobarik yang terjadi dalam 

kondensor,  

 

3.3 Desain Turbin 

1. Analisa Perancangan Turbin 

Dari analisa energi yang telah dilakukan maka akan didapatkan parameter-

parameter dasar (kondisi uap yang masuk dan keluar turbin) yang dapat 

digunakan sebagai dasar perancangan turbin.  



69 

 

2. Analisa Perancangan Dan Perhitungan Nozzle 

Setelah menentukan jenis turbin yang digunakan, dan berdasarkan data dari 

analisa energi proses selanjutnya yang harus dilakukan adalah perancangan 

nozzle. Perhitungan diawali dari menentukan jenis nozzle yang digunakan sampai 

mendapatkan dimensi nozzle. 

3. Analisa Perhitungan Komponen Kecepatan 

Setelah menentukan jenis turbin yang digunakan, putaran yang dibutuhkan, 

dimensi nozzle, dan berdasarkan data dari analisa energi. Poses selanjutnya yang 

dilakukan adalah perhitungan komponen kecepatan. 

4. Analisa Perhitungan Dimensi Sudu 

Setelah didapatkan komponen kecepatan dapat dilakukan perhitungan 

dimensi sudu. Perhitungan diawali dari menghitung tinggi masuk pada sudu 

sampai mendapatkan profil sudu. 

 

3.4 Analisa Numerik 

Analisa numerik terhadap penelitian yang dilakukan adalah menggunakan 

metode komputasi fluida, dengan perangkat lunak yang digunakan adalah 

program Fluent 6.3.26. Dalam penelitihan ini dilakukan 4 variasi geometri sudu 

yang didapatkan dengan memvariasikan sudut alfa dan selisih sudut beta. Variasi 

yang dilakukan dapat dilihat pada tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Variasi Geometri Sudu 

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Satuan 

𝜶𝟏 16 18 16 18 derajat 

𝜶𝟐 25.246 28.729 29.401 32.830 derajat 

𝜷𝟏 20.653 23.198 20.653 23.198 derajat 

𝜷𝟐 17.653 20.198 20.653 23.198 derajat 

R 10.59 10.766 10.687 10.88 mm 

r 4.87 5.021 5.543 5.64 mm 

t 16.144 14.565 15.15 13.810 mm 

b 20 20 20 20 mm 

s 0.2 0.2 0.2 0.2 mm 

li 1.798 1.798 1.798 1.798 mm 
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Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam penggunaan Metode Numerik 

adalah sebagai berikut:  

3.4.1 Preprocessing  

Preprocessing merupakan langkah pertama dalam membangun dan 

menganalisa suatu model numerik. Hal-hal yang dilakukan dalam tahapan ini 

adalah sebagai berikut: 

a) Membuat geometri model 

Geometri model dibuat melalui program Gambit. Susunan aliran berupa 

aliran berupa dua laluan alir yang dibatasi oleh upper dan lower Surface dari sudu. 

Kemiringan nosel telah ditentukan sesuai dengan objek penelitian yaitu sebesar 

16º dan 18º. Selisih sudut kecepatan relatif uap ditentukan sebesar 0º dan 3º. 

Simulasi dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi aktual dan operasi yang 

terjadi pada turbin. Dimensi sudu yang digunakan sesuai dengan hasil 

perhitungan. Begitu juga dengan jarak antar sudut. Besar kecepatan uap yang 

masuk menuju sudu senilai dengan kecepatan hasil perhitungan.  

Gambar 3.3 Domain Simulasi Sudu 

Pada Gambar 3.3 dapat kita lihat bahwa fluida masuk dari sisi kanan dan 

keluar pada sisi kiri. Susunan sudu terdiri dari 3 buah sudu yang tersusun secara 

periodik. Pada sudu pertama yang digunakan bagian upper Surface dan 

didefinisikan sebagai wall. Pada sudut kedua Seluruh dimensi yang ada 

sepenuhnya merupakan pusat dari laluan fluida dan didefinisikan sebagai Wall. 
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Pada suatu ketiga hanya digunakan lower surface dan didefinisikan sebagai wall. 

Perbedaan ini akan memberikan hasil yang berbeda pada tekanan maupun gaya 

yang dihasilkan. Analisa gaya pada simulasi ini dilakukan pada lower surface 1, 

lower surface 2, upper surface 1, dan upper surface 2 sebab pada daerah tersebut 

merupakan daerah yang menghasilkan tekanan paling besar yang berasal dari 

kecepatan. Jenis inlet yang digunakan adalah velocity inlet dengan input kecepatan 

sebesar 195.565 m/s dan jenis outlet yang digunakan adalah outflow.  

Pemilihan bentuk meshing yang digunakan yaitu berupa quad map. Quad 

map mampu memberikan proses analisa dan kontur yang diberikan lebih rapat dan 

rapi sehingga nanti pada saat di export menuju fluent dapat memberikan hasil 

yang memuaskan. Proses pendefinisian ini berusaha agar hasil yang diperoleh 

dapat mendekati hasil dari perilaku sudu secara operasional. 

 

b) Membuat mesh yang cocok dan sesuai 

Cara membuat mesh elemen hingga yaitu dengan membagi model sulid 

menjadi elemen-elemen kecil sehingga kondisi batas dan beberapa parameter yang 

diperlukan dapat diaplikasikan ke dalam elemen-elemen kecil tersebut. Mesh yang 

dibuat pada geometri model yang dibuat harus mampu memberikan daya jangkau 

analisa yang cukup detail. Bentuk Mesh yang dipilih adalah quadrilateral-map. 

Mesh tipe ini mampu memberikan hasil optimum pada simulasi berupa pola aliran 

dan nilai konvergensi nya relatif mudah dan cepat.  

Gambar 3.4 Printah Untuk Mendefinisikan Kondisi Batas 
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c) Mendefinisikan kondisi batas 

Setelah membuat geometri model, maka selanjutnya tiap bagian dari 

geometri tersebut harus didefinisikan. Pendefinisian ini terkait dengan penentuan 

bagian-bagian dari geometri model sebagai sisi inlet, wall, outlet atau interior. 

Perintah untuk mendefinisikan kondisi batas terdapat pada Gambar 3.4. 

 

d) Mengimpor dan memeriksa mesh model 

Setelah mendefinisikan kondisi batas, kemudian model di-export ke 

program Fluent 6.3.26. Langkah pertama yang dilakukan didalam program Fluent 

6.3.26 adalah mengimpor model dan memeriksa kondisi meshing. Meshing yang 

telah dibuat dalam program Gambit harus diperiksa terlebih dahulu dalam 

program Fluent 6.3.26. Sebelum proses selanjutnya dilakukan properti Fluida 

yang digunakan ditentukan terlebih dahulu. Properties R141b ditentukan pada 

kondisi saat sudah meninggalkan evaporator yaitu dengan temperatur 95 ºC 

dengan tekanan 5 bara, penentuan properties dilakukan dengan menggunakan 

software REFPROP didapatkan propertis sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Propertis R141-b untuk fluent 

Temperatur (ºC) 95 

Pressure (bara) 5 

Density (kg/m3) 21.312 

Viscosity (Pa.s) 11.453 

 

e) Menentukan kondisi batas dan parameter pada kondisi batas 

Penentuan kondisi inlet dilakukan dengan memberikan besar kecepatan 

yang digunakan. Besar kecepatan yang digunakan pada sisi inlet sesuai dengan 

arah dari kondisi gambar pada Gambit. Besar kecepatan yang digunakan sebesar 

195,565 m/s. Setelah melakukan pendefinisian kondisi batas pada program 

Gambit maka yang selanjutnya dilakukan adalah menentukan parameter-

parameter dan batasan yang mungkin terjadi pada aliran yaitu dengan pemberian 

besar kecepatan, tekanan, dan kondisi batas turbulen pada inlet dan outlet. Inlet 

merupakan sisi yang menjadi tempat masuknya aliran fluida. Inlet didefinisikan 
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sebagai velocity inlet (uniform velocity). Adapun dinding saluran dari benda uji 

sebenarnya berupa freestream namun karena batasan masalah maka hal ini 

didefinisikan sebagai wall. Sisi outlet didefinisikan sebagai outflow.  

Gambar 3.5 Penentuan Kondisi Batas 

 

f) Menentukan parameter kontrol solusi 

Kontrol solusi yang dipilih dalam simulasi ini adalah menggunakan 

persamaan aliran fluida dengan metode interpolasi untuk pressure adalah second 

order, dan untuk momentum, turbulen kinetik energy, dan turbulen dissipation 

energy adalah second order upwind. Gambar perintah untuk menentukan 

parameter kontrol solusi terdapat pada Gambar 3. 6 

Gambar 3.6 Perintah Untuk Menentukan Kontrol Solusi 
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3.4.2 Solving 

a) Inisialisasi medan aliran 

Inisialisasi adalah tebakan awal yang dilakukan sebelum memulai 

perhitungan. Dalam perintah ini dapat ditentukan dari mana perhitungan akan 

dilakukan. Gambar perintah untuk melakukan inisialisasi medan aliran terdapat 

pada Gambar 3. 7 

Gambar 3.7 Perintah Untuk Melakukan Inisialisasi Medan Aliran 

 

b) Melakukan perhitungan 

Sebelum memulai perhitungan maka akan dimasukkan terlebih dahulu 

kriteria konvergensi dari model yang akan disimulasikan. Hal ini bisa dilakukan 

melalui perintah monitor residual. Untuk aliran dua dimensi sudah dapat 

digunakan Absolut kriteria konvergensi sebesar 0,0001. Gambar perintah monitor 

residual terdapat pada gambar 3. 8. 

Gambar 3.8 Perintah Untuk Menentukan Kriteria Konvergensi 
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Setelah itu baru kemudian dilakukan perhitungan dengan perintah iterasi. 

Gambar perintah perhitungan terdapat pada Gambar 3. 9 

Gambar 3.9 Perintah Untuk Memulai Perhitungan 

 

3.4.3 Post-processing  

a) Menampilkan contours  

Hasil dari simulasi numerik ini kemudian ditampilkan dalam bentuk plot 

kontur kecepatan dan kontur tekanan. Dari kontur kecepatan dan kontur tekanan 

akan didapatkan distribusi kecepatan dan tekanan pada daerah yang dilalui fluida. 

Perintah untuk melakukan visualisasi Plot kontur tekanan dan kecepatan terdapat 

pada Gambar 3. 10 

Gambar 3.10 Perintah Untuk Menampilkan Visualisasi Plot Kontur 
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b) Menampilkan data tekanan statis dan luasan permukaan 

Dalam penelitihan ini data tekanan statis dan luas permukaan digunakan 

untuk menganalisa gaya yang dihasilkan sudu turbin. Tekanan statis dan luas 

permukaan akan diambil pada daerah lower surface 1, lower surface 2, upper 

surface 1, dan upper surface 2. Untuk simulasi 2D dengan program fluent, luasan 

dihitung dengan mengasumsikan tebal bidang simulasi sebesar 1 m. sehingga 

perlu diakukan koreksi untuk mendapatkan luasan yang sebenarnya sesuai dengan 

tinggi sudu hasil perhitungan. Printah untuk menampilkan tekanan statis dan luas 

permukaan dapat dilihat pada Gambar 3.11.  

Gambar 3.11 Perintah Untuk Menampilkan Tekanan Statis dan Luas Permukaan 

 

c) Menampilkan plot grafik tekanan statis 

Data tekana statis dapat ditampilkan dalam bentuk plot grafik X dan Y. Pada 

penelitihan ini ditampilkan plot grafik xy pada daerah lower surface 1, lower 

surface 2, upper surface 1, dan upper surface 2. Printah untuk menampilkan 

tekanan plot grafik xy dapat dilihat pada Gambar 3.12.  

Gambar 3.12 Perintah Untuk Plot Grafik xy 
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3.5 Instalasi Percobaan 

Instalasi percobaan prototype Organic Rankine Cycle pada Tugas Akhir 

ini dapat dilihat pada Gambar 3.11 sebagai berikut: 

 

Gambar 3.13 Skema Prototype ORC 

 

Keterangan: 

1. Turbin 

2. Generator 

3. Evaporator 

4. Kondensor 

5. Pompa 

6. Pressure Gauge 

7. Filter Dryer 

 

 

8. Flowmeter 

9. Receiver Tank 

10. Sight Glass 

11. Panel Pembebanan 

12. Valve 

13. Burner
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3.6 Spesifikasi Peralatan Percobaan 

Spesifikasi peralatan utama Prototype ORC dan alat ukur pada Tugas Akhir 

ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.5 Komponen dan Spesifikasi Peralatan Utama Prototype ORC 

No Komponen Deskripsi dan Spesifikasi 

1. 

 

Turbin 

 

Turbin yang digunakan pada 

prototype ORC penelitian ini 

merupakan turbin hasil perancangan 

dari penelitian Prabowo dkk. (2016) 

dengan spesifikasi sebagai berikut: 

Tipe : 1 Stage Radial 

ImpulsTurbin 

Daya Ouput Max    : 1 kW 

Fluida Kerja    : R141b 

Massflow Fluida Kerja : 0.04719 kg/s 

Desain RPM    : 3000 rpm 

Desain Pinlet    : 5 bara 

Desain Tinlet    : 95 oC 

Jumlah Sudu    : 56 buah 

Tinggi sudu    : 7,798 mm 

Jari-jari lengkung luar sudu, R: 10,6 

mm 

Jari-jari lengkung dalam sudu, r : 4,39 

mm 

Lebar Sudu    : 20 mm 

Diameter Nozzle   : 2,258 mm 

2. 

 

Generator 

 

 

 

 

 

 

 

Generator yang digunakan pada 

prototype ORC penelitian ini 

merupakan modifikasi dari AC Motor 

Servo yang difungsikan terbalik 

sehingga bisa menghasilkan listrik 

DC. Spesifikasi generator ini adalah 

sebagai berikut: 

Tipe  : AC Motor Servo 

Generator 

Merek  : Panasonic 

Model  : MDMA102A1G 

Jenis Magnet : Magnet Permanen 

Daya Output Max: 1 kW 

Insulation Class: F 

Voltase Output : 200 V DC @ 3000 

RPM 
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3. 

 

Evaporator 

 

 

Manufacturer : PT. Guntner 

Indonesia 

Material Tube : Copper 

Jumlah Tube : 4 

Tube Passes : 38 

O.D. Tube : 7 mm 

I.D. Tube : 6,5 mm 

Tube Pattern : Staggered 

Jarak Tube Transversal (ST) : 25 

mm 

Jarak Tube Longitudinal (SL): 21,65 

mm 

 

Material Fin : Aluminium 

Jumlah Fin : 115 

Lebar Fin : 950 mm 

Tinggi Fin : 86,6 mm 

Tebal Fin : 0,15 mm 

Jarak antar Fin : 2,4 mm 

4. 

Kondensor 

 

 

Manufacturer : PT. Guntner 

Indonesia 

Material Tube : Copper 

Jumlah Tube : 7 

Tube Passes : 26 

O.D. Tube : 7 mm 

I.D. Tube : 6,5 mm 

Jarak Tube Transversal (ST): 25 mm 

Jarak Tube Longitudinal (SL): 21,65 

mm 

 

Material Fin : Aluminium 

Jumlah Fin : 115 

Lebar Fin : 950 mm 

Tinggi Fin : 108,25 mm 

Tebal Fin : 0,15 mm 

Jarak antar Fin : 2,4 mm 

 

RPM Blower : 1410 rpm 

Daya Blower : 0,49 kW (0,5 HP) 

Frekuensi : 50 Hz 

Phase  : AC 3 Phase 

5 

Pompa 

 

Tipe  : Gear Pump 

Merek  : Deli Hydraulics 

Model  : CB1A F10AA 

Displacement : 10,95 mL/r 

Rated Pressure: 20 MPa 

RPM Motor : 1400 rpm 

Daya Motor : 0.75 kW (1 HP) 

Efisiensi Motor: 71% 
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6. 

Receiver Tank 

 

Receiver tank digunakan sebagai 

reservoir penyimpan refrigeran. 

Spesifikasi Receiver Tank yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

Volume : 11 Liter 

7. 

Pressure Gauge 

 

Tekanan fluida kerja pada siklus ini 

diukur menggunakan Pressure Gauge 

dengan spesifikasi sebagai berikut: 

Model  :Aluminum Single 

Gauge Manifold 

Item  : CT-466GF/L 

Range  : 0 – 15 kg/cm2 

Connection : 3/8 PT 

8. 

Filter Dryer 

 

Filter dryer pada penelitian ini 

digunakan untuk menyaring 

kotoran/fouling yang terbawa oleh 

refrigeran. Spesifikasi dari Filter 

Dryer yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

Manufacturer : Emerson Climater 

Technologies 

Model    : EK-164 

Connection   : ½ SAE 

Max Working Pressure: 680 psig 

Filtration   : 20 microns 

9. 

Flowmeter 

 

 

Merek  : OMEGA 

Model  : FLMW-3405BR 

MA 

Material : Brass 

Max Rate : 5 GPM 

Min Rate : 10% Max Rate 

Max Operating Pressure: 240 bar 

Max Operating Temperature: 116 °C 

 

10. 

Sight Glass 

 

 

Merek    : Ashida 

Model    : HVAC-800-14 

Connection   : Threaded Flare 

Outer Diameter : 3/4 inch 

Pipe Diameter   : 3/8 inch 

11. Panel Pembebanan, AVmeter 

Daya elektrik yang dihasilkan 

generator diukur menggunakan 

AVmeter yang terhubung dengan 
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panel pembebanan. Spesfikasi panel 

pembebanan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

Jumlah Beban : 10 beban @ 10 

lampu 

Spesifikasi lampu 

Voltase  : 24 V DC 

Watt  : 10 W 

 

Spesifikasi Voltmeter 

Range      : 0-300 V 

Pengukuran Minimum : 50 V 

Spesifikasi Ampermeter 

Range     : 0-10 A 

Pengukuran Minimum : 10 mA 

12. 

Thermocouple 

 

 

Tipe  : K type 

Range  : 0 s/d 400 oC 

Akurasi : 2% of full scale 

 

13. 

Data Acquisition 

 

Merek                                : 

Yokogawa 

Model Main Modul           : MX100 

Input Output Modul          : MX100-

UNV-M10 

Interval Pengukuran Minimal : 100ms 

Jumlah Input Maksimum        : 10 

input 

Tipe Voltase Input                  : DC 

Voltage, TC, 3-Wire RTD, dan DI 

(LEVEL, non-voltage contact) 

14 

& 

15 

Amperemeter & Voltmeter 

  
 

Amperemeter: 

Type: DT – 830 B 

Pengukuran Ampere Maksimum: 10 

A 

 

Voltmeter: 

Tipe: Heles CR – 52  

Pengukuran Maksimum: 500 V 

 

16. Inverter 

 
 

Inverter digunakan untuk mengubah 

frekuensi input motor kipas pendingin 

Kondenser sehingga menghasilkan 

perubahan rpm pada kipas. 

Manufacturer: ABB Corporation  

Power range 0.37 to 4 kW/0.5 to 5 hp 

Input: AC Current 1 phase 

Output: AC Current 3 phase 

Frequency: 50 Hz 
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17. Anemometer 

 
 

Anemometer digunakan untuk 

mengukur kecepatan udara keluar 

atau masuk kondensor 

 

18. Pressure Reducing Valve (PRV) 

 
 

Pressure Reducing Valve digunakan 

untuk menurunkan tekanan melalui 

sistem bypass jika turbin tidak 

berfungsi. 

19. Heat Transfer Oil 

 

Digunakan untuk pemanas evaporator 

Density: 857 kg/m3 

Flash point PMCC: 202 0C 

Flash point COC: 220 0C 

Kinematic Visc. @1000C: 5.1 mm2/s 

Coeff. Thermal Expansion: 0.0008 

/0C 

20. Burner 

 

Burner digunakan untuk proses 

pemanasan fluida pada evaporator 

yang akan menguapkan fluida 

kerja dalam sistem ORC  

 

3.7 Prosedur Percobaan 

3.7.1 Pengujian Kebocoran 

Prosedur pengujian kebocoran sistem ORC adalah sebagai berikut: 

1. Semua instalasi sistem ORC dipastikan sudah terpasang dengan baik. 

2. Instalasi tabung oksigen dipasang pada sisi receiver tank sistem ORC.  

3. Katup pada tabung oksigen dibuka perlahan untuk memasukkan oksigen 

kedalam instalasi sistem ORC. 

4. Tekanan gas oksigen pada sistem ditunggu hingga mencapai tekanan kerja 

sistem (6 barg). 

5. Katup pada tabung oksigen ditutup secara perlahan untuk menghentikan aliran 

gas oksigen yang masuk kedalam sistem. 

6. Kebocoran pada masing - masing titik utamanya pada sambungan flange/las 

diperiksa menggunakan gas detector atau air sabun. 



 

83 

 

7. Jika tidak terdapat kebocoran, gas oksigen yang terdapat didalam sistem ORC 

dibuang sedangkan jika terjadi kebocoran dilakukan kembali perbaikan dan 

ulangi pengujian kebocoran pada langkah 2-6. 

8. Instalasi tabung oksigen dilepas dari sistem ORC. 

 

3.7.2 Pengisian Refrigeran 

Prosedur pengisian refrigeran untuk sistem ORC adalah sebagai berikut: 

1. Pastikan semua instalasi sistem ORC sudah terpasang dengan baik. 

2. Instalasi manifold gauge dipasang pada sistem ORC dengan cara: 

a. Kedua katup pada manifold gauge ditutup. 

b. Selang warna biru tekanan rendah pada sisi kiri manifold dipasang pada 

sisi receiver tank sistem ORC. 

c. Selang warna kuning dipasang pada sisi tengah manifold. 

3. Pengosongan udara dari sistem ORC dengan cara: 

a. Selang warna kuning dipasang pada pompa vacuum sisi suction.  

b. Instalasi suplai listrik untuk pompa vacuum dipastikan terpasang dengan 

baik. 

c. Katup tekanan rendah pada sisi kiri manifold dibuka dan pompa vacuum 

dinyalakan sampai terbaca tekanan -30 inHg 

d. Katup tekanan rendah pada sisi kiri manifold ditutup dan pompa vacuum 

dimatikan. 

e. Selang warna kuning dilepas dari pompa vacuum. 

4. Pengisian refrigeran kedalam sistem ORC dengan cara: 

a. Selang warna kuning dipasang pada pompa vacuum sisi discharge. 

b. Tabung refrigeran dan pompa vacuum sisi suction dihubungkan 

menggunakan selang. 

c. Instalasi suplai listrik untuk pompa vacuum dipastikan terpasang dengan 

baik. 

d. Sebelum melakukan proses pengisian, harus dipastikan bahwa pada selang 

penghubung tabung refrigeran, pompa vacuum, dan sistem ORC tidak 

terdapat oksigen dengan cara: 

• Baut pengunci selang warna kuning pada manifold dikendorkan. 
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• Katup pada tabung refrigeran dibuka perlahan dan pompa vacuum 

dinyalakan. 

• Tunggu hingga terdapat refrigeran yang keluar dari baut pengunci 

selang warna kuning pada manifold kemudian pompa vacuum 

dimatikan. 

• Baut pengunci selang warna kuning pada manifold dikencangkan. 

e. Katup tekanan rendah pada sisi kiri manifold dibuka kemudian pompa 

vacuum dinyalakan. 

f. Pompa pada sistem ORC dinyalakan untuk mensirkulasikan refrigeran 

kedalam sistem. 

g. Pastikan seluruh sistem ORC telah terisi dengan refrigeran dengan 

memonitor level pada receiver tank 

h. Katup tekanan rendah pada sisi kiri manifold ditutup kemudian pompa 

vacuum dimatikan. 

i. Katup pada tabung refrigeran ditutup secara perlahan. 

j. Pompa pada sistem ORC dimatikan. 

5. Instalasi manifold gauge dilepaskan dari sistem ORC dengan cara: 

a. Selang warna biru yang menghubungkan tekanan rendah pada sisi kiri 

manifold dengan sisi receiver tank sistem ORC dilepas. 

b. Selang warna kuning pada sisi tengah manifold dilepas. 

 

3.7.3 Prosedur Start-Up Pengujian Kondensor 

Prosedur start-up pengujian kondensor adalah sebagai berikut: 

1. Tahap persiapan 

a. Peralatan percobaan disiapkan dan dipastikan dalam kondisi baik (sudah 

terkalibrasi) yaitu thermocouple, pressure gauge, dan flowmeter. 

b. Pressure gauge dan thermocouple dipastikan telah terpasang dengan baik  

pada titik-titik yang telah ditentukan. 

c. Semua valve (VPo, VPb, dan VTb) dipastikan dalam keadaan terbuka kecuali 

valve pada turbin (VTi dan VTo). 

d. Burner dihidupkan untuk memanaskan air pemanas evaporator. 
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e. Blower kondensor dihidupkan dengan flekuensi yang ditentukan. 

f. Refrigeran pump dihidupkan. 

2. Tahap pengukuran dan pengambilan data 

a. Flowrate refrigeran diatur dengan cara mengatur valve aliran refrigeran 

(VPo dan VPb). 

b. Temperatur fluida keluar evaporator di set 95º C.  

c. Menunggu hingga kondisi steady (suhu, dan tekanan outlet evaporator 

konstan). 

d. Dilakukan pengambilan data berupa pencatatan debit pada flowmeter, TPo, 

TPi, TEi, TEo, TCi, TCo, dan PPo, PPi, PEi, PEo, PCi, PCo serta suhu air pemanas 

evaporator dan suhu udara pendingin kondensor (Tc in dan Tc out). 

e. Pengambilan data diulangi pada beberapa variasi kecepatan kipas 

pendingin kondensor. 

3. Tahap Akhir 

a. Gear pump, blower kondensor dan burner dimatikan, serta tutup semua 

valve. 
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3.8 Flowchart 

3.8.1 Flowchart Perancangan dan Perhitungan Nozzle 

Gambar 3.14 Flowchart Perancangan Dan Perhitungan Nozzle 
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3.8.2 Flowchart Perhitungan Komponen Kecepatan 

Gambar 3.15 Flowchart Perhitungan Komponen Kecepatan 
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3.8.3 Flowchart Perhitungan Sudu 

Gambar 3.16 Flowchart Perhitungan Sudu 
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3.8.4 Flowchart Simulasi Sudu 

Gambar 3.17 Flowchart Simulasi Sudu  
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3.8.5 Flowchart Pengujian Kebocoran 

Gambar 3.18 Flowchart Pengujian Kebocoran 
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3.8.6 Flowchart Pengisian Refrigeran 
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Gambar 3.19 Flowchart Pengisian Refrigeran 

 

3.8.7 Flowchart Percobaan 
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Gambar 3.20 Flowchart Percobaan  
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3.8.8 Flowchart Perhitungan 

 

Gambar 3.21 Flowchart Perhitungan  



 

95 

 

3.8  Pelaksanaan Kegiatan 

Tempat dan waktu pelaksanaan penelitian adalah : 

Nama Instansi    : Laboratorium Thermodinamika & Perpindahan Panas 

        Jurusan Teknik Mesin – Fakultas Teknologi Industri 

     Institut Teknologi Sepuluh Nopember 

Alamat     : Jl. Kampus ITS Sukolilo 

Waktu     : februari  -  agustus 2018 
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“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Menentukan Fluida Kerja Yang Akan Digunakan  

Dari tabel 3.1 dapat dilihat bahwa R-141b pada temperatur 35 °C 

mempunyai tekanan jenuh nomer tiga paling kecil yaitu sebesar 1.1228 bar.  

Gambar 4.1 T-s Diagram R-141b, R123, dan R245ca 

 

Dari Gambar 4.1 dapat kita lihat bahwa r141b mempunyai panjang garis 

ekspansi turbin yang paling panjang dibandingkan dengan r123 dan r245ca pada 

tingkat keadaan yang sama. Daya turbin yang dihasilkan sebesar 21.19 Kj/Kg dan 

efisiensi system yang dihasilkan sebesar 8.85%. Dari Tabel 2.1 dapat kita lihat 

nilai ODP refrigerant r141b relative lebih kecil dibandingkan r12, r11, dan r113 

dan nilai GWP relative kecil yaitu sebesar 725. Pada saat dilakukan survei 

dilapangan R-141b mudah didapatkan dan harganya juga tidak terlalu mahal. 

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka fluida kerja yang digunakan dalam sistem 

ORC yang dibuat adalah R-141b. 

 

4.2 Rancangan Sistem Organic Rankine Cycle 

Dalam perancangan sistem ORC ada beberapa parameter yang digunakan 

sebagai dasar. Parameter dasar yang digunakan adalah: 

1. Temperatur pemanas  : 100 °C 
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2. Temperatur udara pendingin : 35 °C 

3. Fluida Kerja : R 141b 

4. Daya Turbin : 1 KW 

 

Karena temperatur pemanas yang tersedia sebesar 100 °C,  agar temperatur 

fluida kerja keluar evaporator yang ditentukan mudah tercapai maka temperatur 

fluida kerja keluar evaporator ditentukan sebesar 95 °C. Karena temperatur fluida 

pendingin (udara) sebesar 35 °C, agar temperatur fluida kerja keluar kondensor 

yang ditentukan mudah tercapai maka temperatur fluida kerja keluar kondensor 

ditentukan sebesar 40 °C.  

Gambar 4.2 T-s Diagram R-141b 

 

Pada sistem ORC fluida kerja yang keluar evaporator dan masuk turbin 

harus dalam konsisi uap panas lanjut, berdasarkan Gambar 4.2 tekanan evaporator 

yang bisa digunakan adalah 5, 4, dan 3 bar. Karenakan pada tekanan 5, 4, dan 3 

bar temperatur 95 °C berada pada daerah uap panas lanjut. Sedangkan fluida yang 

keluar dari kondensor harus dalam kondisi subcool,  berdasarkan Gambar 4.2 

tekanan kondensor yang bias digunakan adalah 2 bar.  Karena pada tekanan 2 bar 

temperatur 40 °C berada pada daerah subcool. Berdasarkan Gambar 4.2 T-s 

diagram R-141b diatas, maka  dintentukan variasi sistem yang akan didesain 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 Variasi Sistem ORC 

Sistem Pc 

(bar) 

Pe 

(bar) 

T1 

(°C) 

T3 

(°C) 

1 2 3 95 40 

2 2 4 95 40 

3 2 5 95 40 

 

4.2.1 Contoh Perhitungan Analisa Thermodinamika 

Data yang didapatkan adalah sebagai berikut: 

• Temperatur outlet evaporatot (T1) = 95 °C 

• Temperatur outlet condenser (T2) = 40 °C 

• Tekanan inlet turbin (P1) = 5 Bar 

• Tekanan outlet turbin (P2)  = 2 Bar 

 

1. Menentukan Enthalpi di Setiap Titik Pengamatan 

Untuk menentukan enthalpi di titik-titik yang dilalui refrigerant R-141b 

menggunakan perangkat lunak refprop 

• Titik 1, dimana T1 = 95 °C dan P1 = 5 Bar, didapatkan :  

h1 =  504.06  kJ/kg, S1 =  1.8835 kJ/kg.k 

• Titik 2, P2 = 2 Bar dan S1 = S2 = 1.8835 kJ/kg.k, didapatkan : 

h2 = 482.87 kJ/kg 

• Titik 3, T1 = 40°C dan P3 = 2 Bar didapatkan : h3 = 246  kJ/kg , 

 𝜗𝑓 3=0.00083 𝑚
3

𝑘𝑔⁄  

• Titik 4, dimana P4 = 5 Bar, 

h4 = h3 + 𝜗𝑓 3(P4 - P3 ) 

= 246  kJ/kg + 0.00083 𝑚
3

𝑘𝑔⁄  (5 - 2) bar 

= 246.25 kJ/kg 
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2. Menghitung Daya Turbin (�̇�𝒕) 

𝑊𝑡̇

�̇�
= (ℎ1 − ℎ2)  

      = (504.06
kj

kg
− 482.87 

kj

kg
) 

      = 21.19 kJ/kg 

 

3. Menghitung Mass Flow Rate (�̇�) 

�̇� =  
𝑊𝑡̇

(ℎ1−ℎ2)
  

Daya turbin yang diinginkan adalah 𝑊𝑡
̇ = 1000 Watt, sehingga 

�̇� =  
1 𝑘𝑤

(504.06
kj

kg
−482.87 

kj

kg
)
  

= 0.04719 
𝑘𝑔

𝑠
 

 

4. Menghitung Daya Pompa (�̇�𝒑) 

𝑊�̇� = �̇�(ℎ4 − ℎ3)  

       = 0.04719 
𝑘𝑔

𝑠
( 246.25

kj

kg
− 246

kj

kg
) 

 = 0.0118 KW 

 

5. Menghitung Daya siklus (�̇�𝒄𝒚𝒄𝒍𝒆) 

�̇�𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 = 𝑊𝑡
̇ − 𝑊�̇� 

        = 1 KW – 0.01175 KW 

        = 0.9882 KW 

 

6. Menghitung Laju Panas Kondensor (�̇�𝒄𝒐𝒏𝒅) 

�̇�𝑜𝑢𝑡 = �̇�(ℎ2 − ℎ3)   

        = 0.04719 
𝑘𝑔

𝑠
(485 

kj

kg
− 245

kj

kg
) 

= 11.18 KW 
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7. Menghitung Laju Panas Evaporator(�̇�𝒆𝒗𝒂𝒑) 

  �̇�𝑖𝑛  = �̇�(ℎ1 − ℎ4) 

          =  0.04719 
𝑘𝑔

𝑠
( 504.06  

kj

kg
− 246.25

kj

kg
) 

         = 12.1666 𝐾𝑊 

 

8. Menghitung Efisiensi Siklus (η) 

 𝜂 =
�̇�𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒

�̇�𝑖𝑛
× 100% 

               =
 0.98825 KW

12.1666 𝐾𝑊 
 100 % 

  = 8.122 % 

 

9. Menghitung Back Work Ratio (BWR) 

𝐵𝑊𝑅 =
𝑊�̇�

𝑊𝑡̇
 × 100% 

         =  
0.01175 KW

1 𝐾𝑊
 100% 

           = 1.18% 

Setelah dilakukan perhitungan didapatkan data laju aliran massa, daya 

turbin, daya pompa, daya siklus, panas yang dibutuhkan oleh evaporator, panas 

yang dibuang pada kondensor, efisiensi, dan bwr. 

 

Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Analisa Termodinamika 

 

Desain sistem yang digunakan dipilih pada sistem yang mempunyai 

efisiensi tertinggi yaitu pada :  

• Temperatur outlet evaporatot (T1) = 95 °C 

• Temperatur outlet condenser (T2) = 40 °C 

• Tekanan evaporator (P1) = 5 Bar 
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• Tekanan kondensor (P2)  = 2 Bar 

Gambar 4.3 T-s Sistem ORC 

 

4.3 Analisa Perancangan Turbin 

Perancangan turbin berdasarkan data analisa termodinamika r141-b 

pada Pe = 5 bar dan Pc = 2 bar. Entalpi masuk turbin sebesar h1 = 504.06  

kJ/kg dan h2 = 482.87 kJ/kg. Contoh perhitungan dilakukan pada variasi sudut 

α1 = 16º dan ∆𝛽 = 3º 

 

4.3.1 Menentukan Putaran Turbin 

Pada penelitihan ini, Turbin didesain satu poros dengan generator. 

Sehingga putaran turbin disesuaikan dengan putaran generator yang 

digunakan. Spesifikasi dari generator yang digunakan adalah : 

• Frekuensi (f)   : 50 Hz 

• Jumlah Kutub : 2 Kutub 

Gambar 4.4 Generator 2 Kutub 
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Putaran generator didapat : 

n = 
120 .𝑓

𝑝
  

 = 
120 .50

2
  

 = 3000 rpm 

Putaran turbin sama dengan putaran generator yaitu sebesar 3000 rpm. 

 

4.3.2 Menentukan Jenis Turbin 

Gambar 4.5 Grafik Operating Range of Steam Turbines  

Pada perancangan ini turbin yang dirancang diharapkan dapat 

menghasilkan daya sebesar 1 KW. Sedangkan putaran turbin yang dibutuhkan 

sebesar 3000 rpm. Berdasarkan Grafik Operating Range of Steam Turbines 

dengan memasukan data daya turbin dan putaran turbin didapatkan jenis 

turbin yang digunakan adalah stand alone Curtis atau turbin impuls. Pada 

turbin impuls, proses penurunan tekanan seluruhnya terjadi pada nozzle 

Sedangkan dalam sudu-sudu gerak tidak terjadi penurunan tekanan melainkan 

hanya terjadi penurunan kecepatan. 

Gambar 4.6 Turbin Impuls Satu Tingkat Dan Distribusi Tekanan Dan Kecepatan 
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4.3.3 Menentukan Jumlah Stage 

Setelah menentukan jenis turbin yang digunakan, langkah selanjutnya 

yang dilakukan adalah menentukan jumlah stage yang digunakan. Parameter 

dasar yang digunakan dalam menentukan jumlah stage yang akan digunakan 

adalah penurunan tekanan atau penurunan entalpi yang mampu diturunkan per 

stage turbin uap. 

 Tabel 4.3 Penelitian Perancangan Turbin 

Tipe Turbin 
Daya 

MW 

Tingkat 

Tekanan 

Δh 

Kj/Kg 

ΔP 

bar 

Δh / 

Stage 

ΔP / 

Stage 

K-150-130 (PVK-

150) / 1958 

150 20 1519 129,97 75,95 6,49 

K-50-90 (VK-50-1) 50 17 1392 89,96 81,88 5,29 

R-4-35/3 (AR-4-3) / 

Impulse 

4 9 663 33 73,66 3,6 

R-6-10 (AR-6-10) 6 5 343 25 68,6 5 

Dari data yang ada pada tabel dapat disimpulkan rata-rata penurunan 

tekanan dan penurunan entalpi turbin uap setiap stagenya adalah : 

• Tekanan : 4.076 Bar 

• Entalpi    :75.0225 Kj/Kg 

Pada perancanaan turbin uap yang dilakukan diketahui ΔP dan Δh  

adalah : 

• ΔP  : 3 Bar 

• Δh  : 21.19 Kj/Kg 

Berdasarkan referensi diatas maka pada perencanaan turbin uap jumlah 

stage yang digunakan adalah 1 stage. 

 

4.3.4 Menentukan Jenis Nozzle 

Sebelum menghitung dimensi nozzle yang digunakan, hal yang 

dilakukan terlebih dahulu adalah menentukan jenis nozzle yang akan 

digunakan. Untuk menentukan jenis nozzle, hal yang dilakukan terlebih 

dahulu adalah menentukan tekanan kritis (Pkr). Karenah kondisi uap yang 
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melewati nozzle adalah panas lanjut maka besarnya tekanan kritis tersebut 

sebesar : 

 Pkr = 0.546 . Pin 

      = 0,546 . 5 bar 

      = 2.73 bar 

Karena besar dari tekanan keluar turbin (P2) < dari tekanan kritis (Pkr) 

maka nozzle yang digunakan untuk turbin ini adalah nozzle jenis konvergen-

divergen. Namun karena kesulitan dalam proses pembuatan, maka dipuskan 

nozel yang digunakan adalah jenis konvergen.  

 

4.3.5 Menghitung Komponen Kecepatan 

• Perhitungan Kecepatan Uap Keluar Nozzle 

Sebelem menghitung dimensi nozel dan dimensi sudu gerak, koponen 

yang harus dihitung terlebih dahulu adalah kecepatan uap keluar nozel. 

Kecepatan uap keluar nozel teoritis adalah: 

𝐶1𝑡  = 44.72 √ℎ1 − ℎ2 

 = 44.72 √508.23
𝐾𝐽

𝐾𝑔
− 498.35

𝐾𝐽

𝑘𝑔
 

 = 205.858 m/s  

Sedangkan Kecepatan uap keluar nozzle aktual atau kecepatan absolut uap 

masuk sudu gerak adalah : 

𝐶1  = 𝜑 . 𝐶1𝑡  

  = 0.95 . 205.858 m/s 

 = 195.565 m/s 

 

• Penentuan Tingkat Kecepatan Turbin Uap Pada (𝑼/𝑪𝟏)𝒐𝒑𝒕𝒊𝒎𝒖𝒎 Dan 

Sudut 𝜶 

Hal terpenting yang dibutuhkan untuk merancang turbin uap adalah 

menentukan nilai perbandingan antara kecepatan keliling uap dan kecepatan 

absolut uap keluar turbin U/C1  dan sudut α1 (sudut arah kecepatan absolut 

uap keluar nozzle masuk kedalam sudu gerak. Dalam perancangan turbin agar 
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mendapatkan effisiensi terbaik disarankan nilai  U/C1 sebesar 0.16 – 0.26 dan 

sudut α yang disarankan adalah 16° - 22°. 

Dari Gambar 4.7 nilai efisiensi tertinggi dihasilkan pada nilai sudut α 

= 16° dan nilai (𝑈/𝐶1)𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑢𝑚 = 0.23. maka nilai tersebut akan digunakan 

sebagai dasar perhitungan perancangan turbin uap. 

Gambar 4.7 Effisiensi Fungsi U/C1 Dengan Variasi Sudut α1 (Octaviandita,2011) 

 

• Perhitungan Kecepatan Keliling Uap 

Dalam perhitungan kecepatan keliling uap dipakai nilai perbandingan 

kecepatan keliling dan kecepatan absolut dari uap (𝑈/𝐶1)𝑚𝑎𝑥𝑠 = 0.23. Untuk 

mendapatkan kecepatan keliling uap rumus yang digunakan adalah : 

U = (𝑈/𝐶1)𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑢𝑚. C1 

   = 0.23  .  195.565 m/s 

   = 44.98 m/s 

 

• Perhitungan Komponen Kecepatan Pada Sudu Gerak 

Komponen kecepatan pada sudu gerak didapat dari kecepatan absolut 

masuk sudu, kecepatan keliling, dan sudut α1. Skema dari arah komponen 

kecepatan pada sudu gerak dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 4.8 Skema Arah Komponen Kecepatan Sudu Gerak 

Kecepatan relatif uap masuk sudu gerak 

𝑊1 = √𝐶1
2 + 𝑈2 − 2𝐶1. 𝑈. 𝐶𝑜𝑠𝛼1 

    = √195.5652 +  44.982 − 2.195.565 . 44.98 . 𝐶𝑜𝑠16° 

    = 152.831 m/s 

Kecepatan relatif uap keluar sudu gerak 

𝑊2 = 𝜓 . 𝑊1 

       = 0.95 . 152.831 m/s 

     = 145.190 m/s 

Setelah didapatkan komponen kecepatan absolut, kecepatan keliling, 

dan kecepatan relatif dari uap maka dapat dihitung nilai dari sudut β1. Rumus 

yang digunakan dalam menghitung sudut β1 adalah : 

β1 = are cos(
𝐶1 .𝑐𝑜𝑠𝛼1−𝑈

𝑊1
) 

  = are cos(
195.565

𝑚

𝑠
.cos 16°−44.980

𝑚

𝑠
  

152.831
𝑚

𝑠

) 

  = 20.653° 

Untuk bentuk sudu yang simetri maka nilai β1 = β2. Nilai efisiensi akan 

membesar dengan berkurangnya nilai sudut β2  hanya sampai nilai tertentu 

saja. Oleh karena itu perbedaan sudut yang disarankan sebesar 3° - 6°. Dalam 

perencanaan turbin ini ditentukan nilai perbedaan sudut sebesar 3°. 

β2 = β1 - 3° 

    = 17.653° 
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Setelah didapatkan nilai komponen kecepatan relatif keluar sudu gerak, 

kecepatan keliling, dan sudut β2 maka dapat dicari nilai kecepatan absolut 

keluar sudu gerak dengan menggunakan rumus : 

 

𝐶2 = √𝑊2
2 +  𝑈2 − 2𝑊2. 𝑈. 𝐶𝑜𝑠𝛽2 

  = √145.1902 +  44.982 − 145.190 . 44.98 . 𝐶𝑜𝑠 17.653° 

   = 103.233m/s 

Sudut absolut uap keluar sudu gerak adalah : 

𝛼2 = are cos(
𝑊2 .𝑐𝑜𝑠𝛽2−𝑈

𝐶2
) 

  = are cos(
145.190

𝑚

𝑠
.cos 17.653°−44.980

𝑚

𝑠
  

103.233
𝑚

𝑠

) 

  = 25.246° 

• Gambar Segitiga Kecepatan 

Seluruh komponen kecepatan uap yang telah dihitung dapat dilihat pada 

Tabel 4.4 

 

 

Tabel 4.4 Komponen Kecepatan Turbin 

Komponen Sudu Gerak Satuan 

C1 195,565 m/s 

U 44,98 m/s 

𝜶𝟏 16 Drajad 

W1 152.831 m/s 

W2 145.190 m/s 

𝜶𝟐 25.246 Drajad 

𝜷𝟏 20.653 Drajad 

𝜷𝟐 17.653 Drajad 

C2 103.233 M/s 
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Setelah seluruh komponen kecepatan uap didapatkan maka segitiga 

kecepatan dari turbin uap dapat digambar berdasarkan komponen kecepatan 

yang telah dihitung.  

Gambar 4.9 Komponen Kecepatan Melalui Sudu Gerak  

Gambar 4.10 Segitiga Kecepatan Pada Sudu Gerak 

4.3.6 Menghitung Dimensi  Nozzle 

Untuk nozzle konvergen luas penampang nozzle dapat dicari dengan 

menggunakan rumus : 

A = 
�̇�

𝜌𝐶1
 

    = 
0.04719

𝐾𝑔

𝑠

21.312
𝐾𝑔

𝑚3 .  195.565
𝑚

𝑠

 

    = 11.323 𝑚𝑚2 

 

Dalam perancangan turbin uap ini menggunakan 1 buah nozzle maka 

nilai A = 𝐴′ . Karena nozzle yang digunakan pada perancangan turbin ini 

mempunyai penampang lingkaran maka besar diameter nozzle adalah: 

𝐷𝑛 = √
4.𝐴 

𝜋
 

    = √
4.  11.323 𝑚𝑚2 

𝜋
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    = 3.798 mm 

 

4.3.7 Menghitung Dimensi Sudu Gerak 

Pada perancangan turbin daya yang dihasilkan adalah 1 KW, daya yang 

dihasilkan termasuk kecil. Karena jenis turbin adalah turbin tekanan tunggal 

(turbin Curtis), maka lebar sudu direncanakan sebesar b = 20 mm. 

Diameter rata-rata sudu gerak dapat diperoleh: 

𝑑𝑚 =  
60 .𝑈

𝜋 .𝑛
   

     = 
60 .44.98

𝑚

𝑠

𝜋 .3000 /𝑠
 

     = 286.496 mm 

Pada sudu berukuran pendek, 𝑙1
′  lebih besar 2 sampai 4mm dari pada ln. 

Pada perancangan turbin uap ini ditentukan selisih antara 𝑙1
′  dengan ln sebesar 

4mm. Maka tinggi sudu gerak didapatkan: 

l1 = ln + 4mm 

   = 3.798 mm + 4mm 

   = 7.798 mm  

Jari – jari kelengkungan sudu gerak baris pertama bagian cekungan didapat: 

R = 
𝑏

𝑐𝑜𝑠𝛽1+𝑐𝑜𝑠𝛽2
 

  = 
20

cos 20.653+cos 17.653
 

    = 10.59mm 

Jarak bagi sudu-sudu gerak (pitch) didapat: 

t = 
𝑅

𝑠𝑖𝑛𝛽1+𝑠𝑖𝑛𝛽2
 

  = 
10.59𝑚𝑚

sin 20.653+sin 17.653
 

    = 16.144 mm 

Jumlah sudu gerak didapat: 

Z = 
𝜋 .𝑑𝑚

𝑡
 

   = 
𝜋 .286.496 𝑚𝑚

16.144 𝑚𝑚
 

   = 55.725 buah ~ 56 buah 
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Maka pitch terkoreksi adalah  

t = 
𝜋 .𝑑𝑚

𝑍
 

  = 
𝜋 .286.496 𝑚𝑚

56
 

   = 16.064 mm 

Radius belakang sudu gerak (r) didapat: 

r = R – (t . sin𝛽1 – s) – t. 
𝑠𝑖𝑛

𝛽1−𝛽2
2

𝑐𝑜𝑠𝛽2
 

  = 10.59 – (16.064 . sin20.653 – 0.2) – 16.064. 
𝑠𝑖𝑛

20.653−17.653

2

𝑐𝑜𝑠17.653
 

  = 4.87 mm 

 

Dari perhitungan dimensi sudu diatas didapatkan dimensi-dimensi dari sudu 

gerak. Dimensi sudu gerak dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.5 Dimensi Sudu Gerak 

Komponen Nilai 

Tinggi Sudu (mm) 7.798 

Tebal Sudu (mm) 0.2 

Lebar Sudu (mm) 20 

Jari – Jari Kelengkungn Luar Sudu,R (mm) 10,590 

Jari – Jari Kelengkungan Dalam Sudu,r (mm) 4,87 

Pitch, t (mm) 16,064 

Jumlah Sudu, Z 56 

Diameter Rata – Rata (mm) 286,5 

Setelah seluruh dimensi dari sudu gerak didapatkan, maka berdasarkan dari 

dimensi tersebut dapat digambarkan bentuk sudu yang digunakan pada 

perancangan turbin.  

Gambar 4.11 Bentuk Dan Dimensi  Sudu Gerak 
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Gambar 4.12 Sudu Gerak Dalam 3D 

 

Setelah dilakukan perhitungan akan didapatkan nilai komponen 

kecepatan, dimensi nozzle, dan dimensi sudu gerak. Hasil perhitungan 

berdasarkan variasi sudut α1  dan ∆𝛽 dapat dilihat di lampiran. 

 

4.4 Simulasi Numerik 

Simulasi numerik dilakukan dengan menggunakan Softwere Gambit dan 

Fluent. Simulasi dilakukan secara dua dimensi untuk mengetahui profil 

kecepatan, profil tekanan, dan tekanan statis pada daerah lower dan upper surface. 

4.4.1 Analisa Grid Independency 

Untuk mendapatkan jumlah struktur dan grid terbaik agar pemodelan 

mendekati hasil yang sebenarnya dengan daya komputasi yang tidak terlalu besar, 

maka diperlukan adanya analisa grid independency. Analisa grid independency 

pada penelitihan ini dilakukan dengan membandingkan enam meshing yang 

berbeda kerapatannya. Dari table 4.6 ditunjukkan beberapa macam meshing dan 

hasil average static pressure di lower surface 1 untuk sudu model 1. 

Tabel 4.6 Analisa Grid Independency  

 

 

 

 

 

 

 

 

Node ls1 Eror 

5000 175,154.39               -  

10000 185,466.44         5.89  

15000 190,986.31         2.98  

20000 191,071.98         0.04  

25000 192,961.22         0.99  

30000 192,852.94         0.06  
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Dari Tabel 4.5 dapat kita lihat bahwa mesh dengan jumlah node 10000 

mempunyai eror yang cukup besar sekitar 5.89%. Sedangkan mesh dengan jumlah 

node dari 20000 sampai 30000 mempunyai nilai eror yang kecil yaitu dibawah 

1%. Hal ini menunjukkan bahwa hasil yang didapatkan meshing dengan jumlah 

node 15000 sampai 30000 perbedaannya sangat kecil. Pada penelitihan ini 

digunakan meshing dengan jumlah node 15000 karena dengan jumlah node yang 

lebih sedikit didapatkan hasil yang sama dengan jumlah node yang lebih banyak. 

 

4.4.2 Distribusi Kecepatan 

Distribusi kecepatan mengambarkan nilai kecepatan pada masing-masing 

titik mulai dari inlet sampai outlet. Dalam simulasi numerik distribusi kecepatan 

dapat ditampilakan dengan menu contours dengan kontur warna berdasarkan 

velocity magnitude atau besar kecepatan. Besar kecepatan dapat dilihat 

berdasarkan variasi warna yang ditampilkan. 

Gambar 4.13 Distribusi Kecepatan (a) Model 1, (b) Model 2, (c) Model 3, (d) 

Model 4 
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Pada Gambar 4.13 dapat dilihat distribusi kecepatan yang mengalir pada 

susunan sudu. Inlet fluida masuk melalui sisi kanan dengan nilai kecepatan 

sebesar 195.565 m/s yang ditandai dengan warna orange kekuningan. Gambar 

4.13 (a), (b), (c), dan (d) mempunyai distribusi kecepatan yang sama pada daerah 

inlet sampai mulai terpisah oleh sudu 2. Adanya pengaruh gesekan pada wall 

mengakibatkan kecepatan di dekan wall menjadi rendah. Selanjutnya aliran 

bergerak menuju ke atas dan terpisah oleh sudu gerak kedua. Pada sisi sebah kiri 

pada saluran masuk fluida mengalir keatas dan menumbuk lower surface 1. 

Kondisi ini mengakibatkan fluida kerja mengalami fenomena staknasi dimana 

fluida kerja mengalami perlambatan hingga berhenti pada permukaan lower 

surface 1. Berkurangnya kecepatan fluida di sisi kiri saluran inlet mengakibatkan 

sebgaian fluida bergerak kesisi sebelah kanan. Tebal sudu sebesar 0.2mm, seakan 

berfungsi sebagai pengarah untuk mengalirkan fluida ke sisi kanan sudu. Kedua 

kondisi ini mengakibatkan kenaikan kecepatan yang masuk pada sisi kanan sudu 

nomer 2 dari 205m/s menjadi 224m/s. Fenomena ini dapat kita lihat dengan 

adanya perubahan warna dari orange kekuningan menjadi orange. Akibat adanya 

fenimenea staknasi pada daerah antara upper surface 1 dengan lower surface 1 

terjadi penurunan kecepatan dari 205m/s menjadi 149m/s.  

Pada Gambar 4.13 (c) dan (d) mempunyai distribusi kecepatan yang hampir 

sama pada setiap posisi. Pada daerah antara lower surface 1 dan upper surface 1 

mempunyai kecepatan yang sama dari inlet sampai pertengahan saluran. Karena 

saluran melengkung, mengakibatkan fluida mengalami gaya sentrifugal yang 

mengakibatkan fluida bergerak menjauh dari titik pusat lengkungan. Hal ini 

mengakibatkan pada sisi out daerah lower surface 1 mengalami kenaikan 

kecepatan. Gaya sentrifugal juga terjadi pada fluida yang mengalir diatas sudu 

gerak 2. Pada daerah diatas sudu gerak kedua mempunyai kecepatan yang lebih 

cepat sebesar 187m/s dibandingkan daerah dibawah sudu kedua yang mempunyai 

kecepatan 149m/s. Pada daerah diatas sudu gerak kedua fluida kerja pada lower 

surface 2 mengalami penurunan kecepatan akibat fenomena staknasi. Hal ini 

mengakibatkan fluida kerja pada daerah upper surface 2 mengalami kenaikan 

kecepatan.  
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Pada Gambar 4.13 (a) sudu model 1 mempunyai distribusi kecepatan yang 

berbeda. Dari gambar dapat kita lihat kecepatan paling besar yaitu 280m/s berada 

pada daerah diatas sudu kedua. Hal ini terjadi karena sudu model 1 mempunyai 

jarak antara lower dan upper surface pada Gambar 4.13 (a) lebih kecil yaitu 

sebesar 3.92mm dibandingkan dengan Gambar 4.13 (b), (c), dan (d). Posisi 

kecepatan maksimal sedikit bergesar kekiri diakibatkan karena perbedaan sudut β1 

dan sudut β2. Fluida kerja yang melewati upper surface 2 mempunyai kecepatan 

yang besar karena pada daerah lower surface 2 mengalami penurunan kecepatan 

yang disebabkan karena fluida menumbuk dinding lower surface 2. 

Pada sisi fluida keluar sudu, distribusi kecepatan yang dihasilkan hampir 

sama pada masing-masing model. Dimana aliran yang melewati upper surface 

mengalai separasi dan bercampur dengan fluida yang mengalir melewati lower 

surface. Hal ini mengakibatkan fluida yang dekat dengan dinding sudu 

mempunyai kecepatan yang rendah yaitu sebesar 93.3 m/s. 

 

4.4.3 Distribusi Tekanan  

Gambar 4.14 Distribusi Tekanan (a) Model 1, (b) Model 2, (c) Model 3, (d) 

Model 4 
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Distribusi Tekanan mengambarkan nilai tekanan pada masing-masing titik 

mulai dari inlet sampai outlet. Dalam simulasi numerik distribusi tekanan dapat 

ditampilakan dengan menu contours dengan kontur warna berdasarkan static 

pressure atau tekanan statis. Besar tekanan dapat dilihat berdasarkan variasai 

warna yang ditampilkan.  

Pada Gambar 4.14 dapat dilihat distribusi tekanan fluida pada susunan sudu. 

Fluida masuk melalui sebelah kanan dengan nilai tekanan sebesar 0.4 bar yang 

ditandai dengan warna kuningan. Secara umum distribusi tekanan pada daerah 

inlet sampai mulai terpisah oleh sudu 2 mempunyai distribusi tekanan yang sama. 

Selanjutnya aliran bergerak menuju ke atas dan terpisah oleh sudu gerak kedua. 

Pada sisi sebah kiri saluran masuk, fluida mengalir keatas dan menumbuk lower 

surface 1. Kondisi ini mengakibatkan fluida kerja mengalami fenomena staknasi 

dimana fluida kerja mengalami perlambatan hingga berhenti pada permukaan 

lower surface 1. Fenomena ini mengakibatkan fluida kerja mengalami kenaikan 

tekanan hingga sampai tekanan maksimal pada sisi masuk lower surface 1. 

Naiknya tekanan fluida di sisi kiri saluran inlet mengakibatkan sebgaian fluida 

bergerak kesisi sebelah kanan. Akibat tebal sudu sebesar 0.2mm, seakan berfungsi 

sebagai pengarah untuk mengalirkan fluida ke sisi kanan sudu. Fenomena ini 

mengakibatkan adanya kenaikan kecepatan dan penurunan tekanan pada daerah 

awal sisi kanan sudu kedua dari 0.467 bar menjadi -0.34 bar. Akibat terjadinya 

tumbukan fluida ke lower surface 1 daerah antara upper surface 1 dengan lower 

surface 1 terjadi kenaikan tekanan secara bertahap mulai dari 1.27 bar pada sisi 

upper surface 1 menjadi 2.89 pada sisi lower surface 1. Tekanan paling besar 

berada pada sisi masuk upper surface 1, hal ini dikarenakan momentum fluida 

yang menumbuk lower surface sudu masih besar. Tekanan paling besar berada 

pada Gambar 4.14 (a) dengan nilai 4.5 bar. 

Pada Gambar 4.14 (c) dan (d) mempunyai distribusi tekanan yang hampir 

sama pada setiap posisi. Pada daerah lower surface 1 awal sampai tengah 

mempunyai tekanan yang paling besar yaitu 3.69 bar. Hal ini terjadi karena 

momentum fluida yang menumbuk sudu masih besar. Pada daerah lower surface 1 

tengah sampai akhir masih mempunyai tekanan yang besar. Hal ini karena fluida 

yang mengalir pada saluran yang melengkung mengalami gaya sentrifugal dan 



 

117 

 

menumbuk dinding lower surface 1. Fenomena ini juga terjadi pada lower surface 

2. Karena momentum fluida yang mengalir ke atas sudu gerak kedua berkurang, 

mengakibatkan pada daerah diatas sudu gerak kedua mempunyai tekanan yang 

lebih kecil yaitu -1.15 bar dibandingkan daerah dibawah sudu kedua yang 

mempunyai tekanan sebesar 0.467 bar. 

Pada Gambar 4.13 (a) sudu model 1 mempunyai distribusi tekanan yang 

berbeda. Dari gambar dapat kita lihat tekanan paling kecil yaitu -7.6 bar berada 

pada daerah diatas sudu kedua. Hal ini dikarenakan model 1 mempunyai profil 

kecepatan yang paling besar dikarenakan jarak antara lower dan upper surface 

pada Gambar 4.13 (a) lebih kecil yaitu sebesar 3.92mm dibandingkan dengan 

Gambar 4.13 (b), (c), dan (d). Pada Gambar 4.13 (a) posisi tekanan minimum 

sedikit bergesar kekiri diakibatkan karena perbedaan sudut β1 dan sudut β2. Fluida 

kerja yang melewati upper surface 2 mempunyai tekanan yang kecil karena pada 

daerah lower surface 2 mengalami kenaikan tekanan yang disebabkan karena 

fluida menumbuk dinding lower surface 2. 

 Gambar 4.15 Grafik Tekanan statis vs posisi (a) Model 1, (b) Model 2, (c) Model 

3, (d) Model 4 
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Pada Gambar 4.15  dapat dilihat grafik tekanan statis vs posisi, Lower 

surface 1 berwarna hitam, lower surface 2 berwarna merah, upper surface 1 

berwarna hijau, dan upper surface 2 berwarna biru. Pada grafik diatas pada sumbu 

horizontal posisi nol merupakan titik tengah kordinat (0,0). Nilai minus 

diidentifikasikan sebagai daerah disebelah kiri dari titik tengah kelengkungan, 

sedangkan nilai positif diidentifikasikan sebagai daerah disebelah kanan.  

Gambar 4.15 (c) dan (d) mempunyai bentuk grafik yang sama. Tekanan 

statis pada lower surface 1 dan 2 mempunyai nilai yang konstan dari posisi -8mm 

sampai 8mm. sedangkan tekanan statis pada upper surface 1 dan 2 memunyai 

nilai yang konstan pada posisi -4 mm sampai 4mm. Hal ini dikarenakan luas 

antara lower surface dengan upper surface konstan. Pada gambar 4.15 (c) tekanan 

statis terbesar terdapat pada lower surface 1 dengan nilai rata-rata sebesar 

283,277.44 Pa dan nilai tekanan statis terkecil terdapat pada upper surface 2 

dengan nilai rata-rata sebesar -191,633.61 Pa. Pada gambar 4.15 (d) tekanan statis 

terbesar terdapat pada lower surface 1 dengan nilai rata-rata sebesar 290,201.69 

Pa dan nilai tekanan statis terkecil terdapat pada upper surface 2 dengan nilai rata-

rata sebesar -165,844.17 Pa.  

Gambar 4.15 (a) dan (b) mempunyai bentuk yang hampir sama pada upper 

surface 1 dan 2. Pada Gambar 4.15 (a) mempunyai nilai upper surface paling kecil 

yaitu -760649 Pa pada posisi -0.00112mm. Fenomena menarik terjadi pada lower 

surface 1 dan 2 pada sudu model 1.  Dari gambar dapat kita lihat terjadi 

penurunan tekanan pada posisi -2.3mm dan kembali naik pada posisi -5mm. Hal 

ini terjadi karena pada sudut alpa 16º fluida yang menumbuk sisi awal lower 

surface sebagian tidak mengalir melewati kontur lower surface (memantul). 

Kemudian fluida tersebut kembali menumbul lower surface pada posisi -5mm. 

 

4.4.4 Perhitungan Dan Analisa Daya 

a) Contoh Perhitungan 

Pada penelitian ini akan dilakukan Analisa daya hasil simulasi. Dimana data 

yang digunakan adalah tekanan statis rata-rata dan luas permukaan pada lower 

surface 1, lower surface 2, upper surface1, dan upper surface 2. Data tekanan 

statis rata-rata dan luas permukaan dapat dilihat pada tabel 4.6 



 

119 

 

Tabel 4.7 Data Hasil Simulasi 

Contoh perhitungan dilakukan dengan menggunakan data dari model 1. 

Untuk mendapatkan daya poros ada beberapa langkah yang dilakukan. 

1. Perhitungan Luasan Sudu 

Contoh perhitungan luasan dilakukan pada lower surface 1. 

𝐴𝑠𝑢𝑑𝑢 =  𝐴𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖  
𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑠𝑢𝑑𝑢

1 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
 

= 0.026186135 (7.798 𝑥 10−3)/(1 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟) 

= 0.000204199 m2 

Tabel 4.8 Luas Sudu Turbin 

 

2. Perhitungan Gaya 

• Gaya pada lower surface 1 

𝐹𝑙𝑠1 =  𝑃𝑙𝑠1 𝑥 𝐴𝑙𝑠1 

= 190,986.31 Pa X 0.000240199 m2 

= 39 N 

• Gaya pada lower surface 2 

𝐹𝑙𝑠2 =  𝑃𝑙𝑠2 𝑥 𝐴𝑙𝑠2 

= 16,113.72 Pa X 0.000240199 m2 

= 3 N 

ls1 ls2 us1 us2 ls1 ls2 us1 us2

1 190,986.31  16,113.72     198,889.88-   592,123.88-   0.026186135 0.026186135 0.012129002 0.012129002

2 229,184.78  82,300.95     109,307.19-   444,046.34-   0.025667896 0.025667896 0.012183031 0.012183031

3 283,277.44  179,581.56   23,135.81     191,633.61-   0.02586728 0.02586728 0.013461529 0.013461529

4 290,201.69  194,938.06   40,340.54     165,844.17-   0.025368426 0.025368426 0.013069712 0.013069712

MODEL
pressure(pascal) luas sudu simulasi(m2)

ls1 ls2 us1 us2

0.000204199 0.0002042 9.4582E-05 9.46E-05

0.000200158 0.0002002 9.50033E-05 9.5E-05

0.000201713 0.0002017 0.000104973 0.000105

0.000197823 0.0001978 0.000101918 0.000102

luas sudu (m2)
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• Gaya pada upper surface 1 

𝐹𝑢𝑠1 =  𝑃𝑢𝑠1 𝑥 𝐴𝑢𝑠1 

= -198,889.88 Pa X 9.4582X10-5 m2 

= -19 N 

 

• Gaya pada upper surface 2 

𝐹𝑢𝑠2 =  𝑃𝑢𝑠2 𝑥 𝐴𝑢𝑠2 

= -592,123.88 Pa X 9.4582X10-5m2 

= -56 N 

• Gaya total 

𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝐹𝑙𝑠1 + 𝐹𝑙𝑠2 −  𝐹𝑢𝑠1 − 𝐹𝑢𝑠2 

𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 39 𝑁 + 3 𝑁 − (19𝑁) – (-56N) 

𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 117 𝑁 

3. Perhitungan Torsi 

Torsi = 𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑋 𝐽𝑎𝑟𝑖 − 𝐽𝑎𝑟𝑖 𝑠𝑢𝑑𝑢 

= 117 N X 0.143 m 

= 16.75 Nm 

4. Perhitungan Daya 

Daya = Torsi X 
𝑈

𝑗𝑎𝑟𝑖−𝑗𝑎𝑟𝑖 𝑠𝑢𝑑𝑢
 

=16.75 Nm X 
44.98 𝑚/𝑠

0.143 𝑚
 

= 5,267.39 Watt 

 

b) Analisa Grafik dan Pembahsan 

1. Diagram Batang Daya Vs Model Sudu 

Gambar 4.16 menunjukkan daya yang dihasilkan pada masing-masing sudu. 

Dari Gambar 4.16 dapat kita lihat bahwa sudu model 1 menghasilkan daya yang 

lebih besar dibandingkan model sudu yang lainnya. Besar daya yang dihasilkan 

dapat dianalisa melalui persamaan momentum. 
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Gambar 4.16 Diagram Batang Daya Vs Model Sudu 

 

 

 

 Pada rumus diatas Rx adalah besar gaya yang searah pada sumbu x. Pada 

penelitan ini nilai Rx linear dengan daya yang dihasilkan. Dari rumus diatas dapat 

kita lihat bahwa Rx sebanding dengan nilai W1, W2, 𝛽1, 𝛽2. Dari perhitungan sudu 

didapatkan bahwa menurunnya sudut alfa mengakibatkan nilai W1 dan sudut  𝛽1 

turun. Pada Cos 𝛽 , nilai beta semain kecil menghasilkan nilai yang besar. Karena 

kenaikan ini masih lebih besar dibandingkan menurunnya nilai W1 maka sudut 

alfa yang kecil menghasilkan daya yang besar. Sedangkan semakin besar selisih 

sudut 𝛽  maka nilai sudut 𝛽2 semakin kecil dan mengakibatkan kenaikan daya. 

Karena pada sudu model 1 mempunyai nilai sudut alfa yang kecil (𝛼1 = 16°)dan 

selisih sudut beta yang besar (∆𝛽 = 3°) maka daya yang dihasilkan paling besar. 

 

4.5 Analisa Kondensor 

4.5.1 Perhitungan Geometri Kondenser 

Adapun parameter yang telah ditetapkan untuk menghitung geometri 

kondenser antara lain sebagai berikut : 

Do 0.007 m Diameter Luar Tube 

Lt 0.87 m Panjang Tube 

𝑅𝑥 = -𝑊1. 𝜌𝑉𝐴. 𝐶𝑜𝑠𝛽1 - 𝑊2. 𝜌𝑉𝐴. 𝐶𝑜𝑠𝛽2 
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Nf 363 

 

Jumlah Fin 

tf 0.00015 m Tebal Fin 

Nt 182 

 

Jumlah Tube 

Nt (1) 38 
 

Jumlah Tube Baris Pertama 

Tf 0.95 m Panjang Fin 

Lf 0.10825 m Lebar Fin 

Pf 0.0024 m Jarak antar Fin 

Berdasarkan persamaan 2.44 – 2.47, didapatkan geometri condenser sebagai 

berikut 

a. Luasan permukaan tube efektif (Ab) 

𝐴𝑏 = 𝜋𝐷𝑜(𝐿𝑡 − 𝑁𝑓𝑡𝑓)𝑁𝑡 

𝐴𝑏 =  
22

7
𝑥 0.007 𝑚 (0.87 − 363 x 0.00015)m x 182 

 𝐴𝑏 = 3.264 𝑚2 

b. Menghitung luas permukaan sirip effective (Af) 

𝐴𝑓 = 2 (𝑇𝑓𝐿𝑓 −
𝜋𝐷𝑜

2𝑁𝑡

4
) 𝑁𝑓 

𝐴𝑓 =  2 (0.95 m x 0.10825 m −

22
7 x 0.0072𝑥 182 

4
) 𝑥 363 

𝐴𝑓 =  69.575 𝑚2  

c. Luas total permukaan perpindahan panas (At) 

𝐴𝑡 = 𝐴𝑏 + 𝐴𝑓 

𝐴𝑡 =  3.264 𝑚2 +  69.575 𝑚2  

𝐴𝑡 =  72.839 𝑚2  

d. Luas free flow (Aff) 

𝐴𝑓𝑓 = (𝑁𝑓 − 1)(𝑃𝑓 − 𝑡𝑓)(𝑇𝑓 − (𝐷𝑜𝑁𝑡1)) 

𝐴𝑓𝑓 =  (361 − 1)(0.0024 m −  0.00015 m)(0.95 m − (0.007 m x 38)) 

𝐴𝑓𝑓 =  0.557 𝑚2  

e. Luas frontal (Afr), Diameter Hidraulic (Dh), Sigma (𝜎), Volume dan 

Compactness 

𝐴𝑓𝑟 =  𝐿𝑡 𝑥 𝑇𝑓 
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𝐴𝑓𝑟 =  0.87 m x 0.95 m 

𝐴𝑓𝑟 = 0.827 𝑚2  

𝐷ℎ =  4
𝐿𝐴𝑓𝑓

𝐴𝑡
 

𝐷ℎ =  4
0.10825 𝑚 𝑥 0.557 𝑚2  

72.839 𝑚2
 

𝐷ℎ =  0.0033 𝑚 

𝜎 =  
𝐴𝑓𝑓

𝐴𝑓𝑟
 

𝜎 =  
0.557 𝑚2

0.827 𝑚2
 

𝜎 =  0.674 

𝑉 =  𝐴𝑓𝑟 𝑥 𝐿𝑓 

𝑉 =  0.827 𝑚2 𝑥 0.10825 m 

𝑉 =  0.089 𝑚3 

𝐴𝑡

𝑉
=  

72.839 𝑚2

0.089 𝑚3
= 814.131

 𝑚2

𝑚3
  

4.5.2 Perhitungan Koefisien Konveksi Internal Kondenser 

Adapun parameter yang ditetapkan untuk menghitung koefisien konveksi 

internal condenser antara lain sebagai berikut. 

PCOND 2 bar Tekanan Kondensasi 

Do 0.007 m Diameter Luar Pipa 

t  0 m Ketebalan Pipa 

Di 0.007 m Diameter Dalam Pipa 

Ac 3.848E-05 m2 Luas Cross Section Pipa 

𝜌𝑙 1178 kg /m3 Massa jenis Liquid R141b 

cpl 1.1966 kJ/kg.K Panas Spesifik Liquid R141b 

𝜌𝑣 9.19 kg /m3 Massa Jenis Gas R141b 

miul 0.0003017 Pa.s Dynamic Viscocity Liquid R141b 

miug 1.006E-05 Pa.s Dynamic Viscocity Gas R141b 

kl 0.083 W/m.K Konduktivitas Liquid R141b 

Pr 4.3491 

 

Prandtl Number 
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ifg 212.27 kJ/kg  Laten heat 

GR 194.404 kg/m2.s Mass Flux Refrigerant 

NT 137 

 

Jumlah Tube 

QR141B 0.0000431 m3/s Flowrate Refrigerant  

m dot 0.052371 kg/s Mass Flow Refrigerant 

x 0.5 

 

Kualitas Uap 

Perhitungan dilakukan menggunakan persamaan 2.75 – 2.77 dimana 

Reynolds Number untuk fase gas dan liquid dihitung terlebih dahulu kemudian 

Reynolds Number Equivalen serta besarnya koefisien konveksi dua fase pada 

proses kondensasi. Jika diasumsikan kualitas uap sebesar 0.5 maka 

𝑅𝑒𝑣 =
𝐺𝑥𝑑

𝜇𝑣
 

𝑅𝑒𝑣 =
194.503

𝑘𝑔
𝑚2. 𝑠

𝑥 0.5 𝑥 0.007 𝑚

1.006 𝑥 10−5 𝑃𝑎. 𝑠
 

𝑅𝑒𝑣 = 67676.63 

𝑅𝑒𝑙 =  
𝐺(1 − 𝑥)𝑑

𝜇𝑙
 

𝑅𝑒𝑙 =  
194.503

𝑘𝑔
𝑚2. 𝑠

 𝑥 (1 − 0.5) 𝑥 0.007 𝑚

0.0003017 𝑃𝑎. 𝑠
 

𝑅𝑒𝑙 =  2256.561 

𝑅𝑒𝑒𝑞 =  𝑅𝑒𝑣 (
𝜇𝑣

𝜇𝑙
) (

𝜌𝑙

𝜌𝑣
)

0.5

+ 𝑅𝑒𝑙 

𝑅𝑒𝑒𝑞 = 67676.63 (
1.0006 𝑥 10−5

0.0003017
) (

1178

9.19
)

0.5

+  2256.561 

𝑅𝑒𝑒𝑞 = 27800.41 

Besarnya koefisien konveksi dua fase dalam proses kondensasi dihitung 

dengan persamaan 2.45 sebagai berikut  

ℎ𝑇𝑃 = 0.05𝑅𝑒𝑞
0.8𝑃𝑟𝑙

0.33
𝑘𝑙

𝑑
 

ℎ𝑇𝑃 = 0.05 𝑥 27800.410.8𝑥 4.34910.33𝑥
0.083

𝑊
𝑚. 𝐾

0.007 𝑚
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ℎ𝑇𝑃 = 3475.288 
𝑊

𝑚2𝐾
 

 

4.5.3 Perhitungan Koefisien Konveksi Eksternal Kondenser 

Adapun parameter yang ditetapkan untuk menghitung koefisien konveksi 

eksternal condenser antara lain sebagai berikut 

TUDARA IN 28.37 oC Temperatur udara masuk kondenser 

TUDARA OUT 31.8 oC Temperatur udara keluar kondenser 

TBULK 30.08 oC Temperatur bulk untuk mencari properties 

PUDARA IN 1 bar Tekanan udara masuk kondenser 

PUDARA OUT 1 bar Tekanan udara keluar kondenser 

L 0.10825 m Lebar Fin 

AMIN 0.557118 m2 Minimum free flow area 

ATOT 72.83914 m2 Total Heat Transfer area 

v udara 2.2 m/s Kecepatan udara pendingin 

rho udara 1.147 kg/m3 Massa jenis udara (use Peace Software) 

AFREE FLOW 0.557118 m2 Luas Free Flow  

Sigma 0.674069 

 

Rasio Free Flow Area dan Frontal Area 

AFR 0.8265 m2 Luas Frontal Flow 

ST 0.025 m Transversal pitch 

SL 0.02165 m Longitudinal pitch 

s 0.0024 m Fin pitch/spacing 

D  0.007 m Diameter outlet pipa 

Pr udara 0.71346 

 

Prandtl Number Udara (use Peace Software) 

cp udara 1007.23 J/kg.K Panas specific udara (use Peace Software) 

miu udara 1.87E-05 Pa. s Dynamic Viscocity udara (use Peace Software) 

 

Perhitungan dilakukan dengan menghitung laju aliran massa udara 

pendingin kondensor, mass flux serta besarnya bilangan Reynold kemudian 

dimasukkan pada persamaan 2.65. Adapun properties fluida dihitung dengan 

menggunakan bulk temperature. 
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�̇� =  𝜌𝑈𝐷𝐴𝑅𝐴. 𝑣. 𝐴𝐹𝑅 

�̇� = 1.147
𝑘𝑔

𝑠
. 2.2

𝑚

𝑠
. 0.8265 𝑚2 

�̇� = 2.086
𝑘𝑔

𝑠
 

𝐺 ≡  𝜌𝑉𝑀𝐴𝑋 =  
�̇�

𝜎𝐴𝑓𝑟
 

𝐺 ≡  
2.086

𝑘𝑔
𝑠

0.674069 x 0.8265 𝑚2 
 

𝐺 ≡ 3.7445
𝑘𝑔

𝑚2. 𝑠
 

𝑅𝑒 =
𝐺. 𝐷ℎ

𝜇
 

𝑅𝑒 =  
3.7445

𝑘𝑔
𝑚2. 𝑠

 𝑥 0.0033 𝑚 

1.88 𝑥 10−5 𝑃𝑎. 𝑠
 

𝑅𝑒 = 661.27 

 

Persamaan 2.65 digunakan untuk menentukan Webb – Gray Colburn Factor yaitu 

 

𝑗𝑊𝐺 = 0.14 𝑅𝑒𝐷
−0.328 (

𝑆𝑇

𝑆𝐿
)

−0.502

(
𝑠

𝐷
)

0.0312

 

𝑗𝑊𝐺 = 0.14 𝑥 661.27−0.328 𝑥 (
0.025

0.02165
)

−0.502

𝑥 (
0.0024

0.007
)

0.0312

  

𝑗𝑊𝐺 = 0.01497 

Besarnya koefisien konveksi sisi eksternal kondenser dapat digitung dengan 

persamaan 

ℎ = 𝑆𝑡. 𝐺𝑐𝑃 

ℎ =  
𝑗𝑊𝐺

𝑃𝑟
2
3

𝑥 𝐺𝑥 𝑐𝑃 

ℎ =
0.01497

0.71346
2
3

𝑥 3.7445
𝑘𝑔

𝑚2. 𝑠
𝑥 1007.23

𝐽

𝑘𝑔. 𝐾
 

ℎ = 70.71 
𝑊

𝑚2𝐾
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4.5.4 Perhitungan Effisiensi Fin 

Untuk menghitung effisiensi single fin dalam susunan plate fin and tube heat 

exchanger dengan baris yang banyak serta tersusun staggered didekati dengan 

pemodelan continuous fin yang berbentuk hexagonal simetris. Metode ini 

digunakan untuk susunan fin yang datar serta louvered. Pendekatan hexagonal 

continuous fin ditunjukkan pada Gambar 2.23. 

Adapun data yang digunakan dalam perhitungan effisiensi fin adalah sebagai 

berikut : 

Af 69.575 m2 Luas Permukaan Fin Effective 

At 72.839 m2 Luas Total Perpindahan Panas 

h 70.71 W/m2K Koefisien konveksi sisi udara 

t 0.00015 m  Tebal fin 

Ts 30.5 oC Temperatur Surface Tube 

Ta 28.49 oC Temperature Ambient 

Tb 29.495 oC Bulk Temperature 

k 207 W/m.K Konduktivitas fin (use table properties) 

rt 0.0035 m Radius tube - termasuk fin collar 

Xt 0.025 m Transverse tube pitch 

Xl 0.02165 m Longitudinal tube pitch 

Besarnya standard extended surface parameter dapat ditentukan sebagai 

berikut 

𝑚 = √
2ℎ

𝑘𝑡
 

𝑚 = √
2 𝑥 70.71

𝑊
𝑚2𝐾

 

207 
𝑊

𝑚. 𝐾 𝑥 0.00015 𝑚
 

𝑚 = 67.488 

Kondenser memiliki 𝑋𝑙 = 21.65 𝑚𝑚 𝑑𝑎𝑛 𝑋𝑇 = 25 𝑚𝑚 , berdasarkan 

persamaan 2.60 maka diperoleh B = 12.5 mm. Persamaan 2.61 digunakan 

untuk menghitung nilai H 
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𝐻 =
1

2
√(

𝑋𝑇

2
)

2

+ 𝑋𝑙
2 

𝐻 =
1

2
√(

25 𝑚𝑚

2
)

2

+ (21.65 𝑚𝑚)2 

𝐻 = 12.5 𝑚𝑚 

Geometri 𝑧1 − 𝑧2 − 𝑧3 − 𝑧4  diperoleh dari iterasi berdasarkan 

persamaan 2.56 – 2.59 

𝑧2
2 + (2 𝑥 12.5 𝑚𝑚)2 =  𝑧4

2 

(
𝑧1

2
)

2

+ (12.5 𝑚𝑚)2 =  (
𝑧4

2
)

2

 

(12.5𝑚𝑚)2 +  (
𝑧1

2
)

2

= (
𝑧3 +  𝑧2

2
)

2

 

𝑧1
2 = (

𝑧3

2
)

2

+  (12.5 𝑚𝑚)2 

Proses itererasi dilakukan dengan Software Engineering Equation 

Solver sehingga didapatkan nilai z sebagai berikut 

z1 0.01443 m z3 0.01443 m 

z2 0.01443 m z4 0.02887 m 

𝑃ℎ𝑒𝑥 = 4𝑧1 + 2𝑧2 

𝑃ℎ𝑒𝑥 = 4 𝑥 0.01443 𝑚 + 2 𝑥 0.01443 𝑚 

𝑃ℎ𝑒𝑥 = 0.08658 𝑚 

Perimeter hexagonal fin dalam hal ini akan memengaruhi besarnya 

radius equivalent seperti pada persamaan 2.54 

𝑅𝑒

𝑟𝑡
=

𝑃ℎ𝑒𝑥

2𝜋𝑟𝑡
 

𝑅𝑒

𝑟𝑡
=

0.08658 𝑚

2𝜋 𝑥 0.0035 𝑚
= 3.939 

Besarnya fin effisiensi parameter dihitung menggunakan persamaan 

2.53 sebagai berikut 

∅ = (
𝑅𝑒

𝑟𝑡
− 1) (1 + 0.35 ln (

𝑅𝑒

𝑟𝑡
)) 

∅ = (3.939 − 1)(1 + 0.35 ln(3.939)) 
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∅ = 4.349 

Effisiensi single fin dihitung menggunakan persamaan 2.52 dan 

effisiensi total fin dengan persamaan 2.51 sebagai berikut 

𝜂𝑓 =
tanh(𝑚𝑟𝑡∅)

𝑚𝑟𝑡∅
 

𝜂𝑓 =
tanh(67.51 𝑥 0.0035 𝑚 𝑥 4.349)

67.51 𝑥 0.0035 𝑚 𝑥 4.349
 

𝜂𝑓 = 0.7522 

𝜂𝑜 = 1 −
𝐴𝑓

𝐴
(1 − 𝜂𝑓) 

𝜂𝑜 = 1 −
69.575 𝑚2

72.839 𝑚2
(1 − 0.7522) 

𝜂𝑜 = 0.7634 

 

4.5.5 Perhitungan NTU - Effectiveness  

Berdasarkan hasil perhitungan rata rata koefisien konveksi sisi dalam dan sisi 

luar tube kondenser (data terlampir) serta effisiensi fin dapat dihitung 

besarnya overall heat transfer koefisien dengan persamaan 2.49 sebagai 

berikut 

1

𝑈𝐴
=

1

(𝜂𝑜ℎ𝑜𝐴𝑜)𝑐
+

𝑅𝑓𝑐
"

(𝜂𝑜𝐴𝑜)𝑐
+

ln (
𝑟2

𝑟1
)

2𝜋𝐿𝑘
+

𝑅𝑓ℎ
"

(𝐴𝑖)ℎ
+

1

(ℎ𝑖𝐴𝑖)ℎ
 

Dengan mengasumsikan tidak ada fouling pada kondenser serta diameter 

dalam tube sama dengan diameter luar tube maka besarnya overall heat 

transfer coefficient adalah 

1

𝑈𝐴
=

1

(𝜂𝑜ℎ𝑜𝐴𝑜)𝑐
+

1

(ℎ𝑖𝐴𝑖)ℎ
 

1

𝑈𝐴
=

1

(0.7634 𝑥 70.71
𝑊

𝑚2𝐾
𝑥 72.83 𝑚2)𝑐

+
1

(0.7634 𝑥 3384.868
𝑊

𝑚2𝐾
𝑥 72.83 𝑚2)ℎ

 

𝑈𝐴 = 3851.29 
𝑊

𝐾
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Untuk menghitung Number of Transfer Unit kondenser diperlukan CMIN yang 

merupakan kapasitas panas minimal antara fluida panas atau fluida dingin. 

Pada kasus kondensasi, nilai kapasitas panas sisi internal tube tidak terhingga 

sehingga kapasitas panas minimum adalah pada sisi udara. 

𝐶𝑀𝐼𝑁 = �̇� 𝑥 𝑐𝑝 

𝐶𝑀𝐼𝑁 = 2.086 
𝑘𝑔

𝑠
 𝑥 1007.23

𝐽

𝑘𝑔. 𝐾
 

𝐶𝑀𝐼𝑁 = 2101.218
𝑊

𝐾
 

Berdasarkan persamaan 2.72 didapatkan nilai Number of Transfer Unit 

kondenser  

𝑁𝑇𝑈 =  
𝑈𝐴

𝐶𝑀𝐼𝑁
 

𝑁𝑇𝑈 =  
3851.29 

𝑊
𝐾

2101.218
𝑊
𝐾

= 1.833 

Untuk proses kondensasi memiliki nilai Cr = 0 sehingga besarnya 

effectiveness kondenser dapat ditentukan sebagai berikut : 

휀 = 1 − 𝐸𝑋𝑃(−𝑁𝑇𝑈) 

휀 = 1 − 𝐸𝑋𝑃(−1.833) 

휀 = 0.84 

 

4.5.6  Hasil Eksperimen 

a) Grafik Kualitas Uap terhadap Koefisien Perpindahan Panas internal 

Grafik diatas menunjukkan variasi kualitas uap terhadap koefisien 

konveksi sisi dalam tube pada proses kondensasi dalam suatu tube horizontal. 

Proses kondensasi terjadi dari kualitas uap tinggi (1) ke kualitas uap rendah (0). 

Perhitungan dilakukan pada tekanan kondensasi 2 bara dengan variasi interval 

kualitas uap 0.1. Semakin rendah kualitas uap maka diperoleh koefisien konveksi 

yang semakin menurun. Nilai koefisien konveksi tertinggi ada pada kualitas uap 1 

sebesar 5654.613 W/m2K sementara nilai terendah terdapat pada kualitas uap 0 

sebesar 811.58 W/m2K. Nilai koefisien konveksi dua fase dari proses kondensasi 

diperoleh dengan menghitung rata – rata nilai koefisien konveksi dari masing – 
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masing kualitas uap. Hasil perhitungan didapatkan koefisien konveksi rata – rata 

sebesar 3384.868 W/m2K. 

Gambar 4.17 Kualitas Uap Terhadap Koefisien Konveksi Internal Tube 

 

Proses kondensasi di dalam tube horizontal merupakan proses 

terbentuknya fase liquid/subcooled dari fase uap superpanas/superheated vapor. 

Hal tersebut dapat diilustrasikan pada Gambar 2.27. Pada awal proses, fluida 

masuk dalam keadaan satu fase uap super panas kemudian mengalami pengabutan 

(mist flow). Dari fase ini akan membentuk annular flow yakni seperti cincin. 

Dalam hal ini telah terbentuk kondensat tipis pada bagian permukaan tube. 

Kondensat ini akan semakin banyak sehingga membentuk aliran bergelombang 

(wavy flow). Dalam beberapa kondisi, akan terbentuk olakan (slug flow) sebelum 

akhirnya semua fluida keluar dalam bentuk satu fase liquid (subcooled). Masing 

masing daerah aliran ini akan memengaruhi besarnya koefisien konveksi lokal 

proses kondensasi. Penurunan koefisien konveksi dari kualitas uap tinggi ke 

kualitas uap rendah diakibatkan oleh bertambahnya lapisan annular yang terjadi. 

Secara kuantitatif, hal ini dapat ditinjau dari perubahan nilai Bilangan Reynolds 

masing – masing fase. Hal ini sesuai dengan persamaan 
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𝑅𝑒𝑣 =
𝐺𝑥𝑑

𝜇𝑣
;  𝑅𝑒𝑙 =  

𝐺(1 − 𝑥)𝑑

𝜇𝑙
;  𝑅𝑒𝑒𝑞 =  𝑅𝑒𝑣 (

𝜇𝑣

𝜇𝑙
) (

𝜌𝑙

𝜌𝑣
)

0.5

+ 𝑅𝑒𝑙 

Semakin rendah kualitas uap mengakibatkan Bilangan Reynolds Vapor 

semakin rendah sementara Bilangan Reynolds Liquid semakin tinggi. Nilai 

viskositas fase liquid selalu lebih tinggi dibandingkan dengan viskositas fase gas, 

sehingga dengan mass flux dan diameter yang sama didapatkan nilai bilangan 

Reynolds vapor yang jauh lebih tinggi. Nilai ini akan memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap Bilangan Reynolds Equivalent sehingga semakin rendah 

kualitas uap maka Bilangan Reynolds Equivalent semakin rendah. Bilangan 

Reynolds Equivalent berbanding lurus dengan koefisien konveksi sisi dalam tube 

berdasarkan persamaan 

ℎ𝑇𝑃 = 0.05𝑅𝑒𝑞
0.8𝑃𝑟𝑙

0.33
𝑘𝑙

𝑑
 

Sehingga semakin rendah kualitas uap, maka akan menurunkan nilai Bilangan 

Reynolds Vapor dan pada akhirnya akan menurunkan nilai koefisien konveksi dua 

fase pada proses kondensasi di dalam tube horizontal. 

 

b) Grafik Bilangan Reynolds terhadap Webb Gray Colburn Factor 

Gambar 4.18 Bilangan Reynolds Terhadap Colburn Factor 
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Gambar 4.18 menunjukkan besarnya nilai Webb Gray Colburn Factor (jWG) 

untuk nilai Bilangan Reynolds yang berbeda. Berdasarkan grafik dapat diketahui 

semakin besar Bilangan Reynolds aliran maka nilai Colburn Factor akan semakin 

rendah. Nilai tertinggi sebesar 0.01762 pada Bilangan Reynolds 402.51 sementara 

nilai terendah sebesar 0.01497 pada Bilangan Reynolds 661.27 

Pendekatan Webb – Gray digunakan untuk menghitung Colburn Factor 

karena pendekatan ini memberikan perumusan empiris secara langsung untuk 

compact heat exchanger berdasarkan persamaan 

𝑗𝑊𝐺 = 0.14 𝑅𝑒𝐷
−0.328 (

𝑆𝑇

𝑆𝐿
)

−0.502

(
𝑠

𝐷
)

0.0312

 

Dalam eksperimen ini digunakan heat exchanger yang sama sehingga Transversal 

Pitch (ST), Longitudinal Pitch (SL), Fin spacing (s) dan diameter luar tube (D) 

memiliki besar yang sama, sehingga besarnya Colburn Factor hanya dipengaruhi 

oleh Bilangan Reynolds aliran. Bilangan Reynolds ini dipengaruhi oleh mass flux 

udara yang sebanding dengan massa jenis udara dan kecepatan udara. Variasi 

kecepatan udara yang semakin besar mengakibatkan Bilangan Reynolds aliran 

semakin besar dan menurunkan nilai Webb – Gray Colburn Factor.  

 

c) Grafik Bilangan Reynolds terhadap Koefisien Konveksi Eksternal Tube 

Gambar 4.19 Bilangan Reynolds Terhadap Koefisien Konveksi Eksternal Tube 
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Gambar 4.19. menunjukkan hubungan antara bilangan Reynolds dengan 

koefisien konveksi eksternal tube. Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa 

semakin besar Bilangan Reynolds aliran maka koefisien konveksi sisi eksternal 

semakin meningkat. Nilai tertinggi sebesar 70.71 W/m2K terdapat pada Bilangan 

Reynolds 661.27 sementara nilai terendah sebesar 50.668 W/m2K terdapat pada 

Bilangan Reynolds 402.51. 

Hubungan Bilangan Reynolds dengan koefisien konveksi eksternal dapat 

dianalisa melalui persamaan Webb – Gray Colburn Factor sebagai berikut 

𝑗𝐻 =
ℎ

𝐺 . 𝑐𝑝
. 𝑃𝑟

2
3  → ℎ =  

𝑗𝐻. 𝐺. 𝑐𝑝

𝑃𝑟
2
3

  

Webb – Gray Colburn Factor dalam hal ini sebanding dengan koefisien konveksi 

sisi eksternal tube dan mass flux (G). Karena mass flux (G) memberikan pengaruh 

yang signifikan sehingga walaupun Colburn Factor semakin menurun seiring 

dengan meningkatnya Bilangan Reynolds, besarnya koefisien konveksi sisi 

eksternal semakin besar. 

 

d) Grafik Koefisien Konveksi Terhadap Efisiensi Overall 

Gambar 4.20 Koefisien Konveksi Terhadap Efisiensi Overall 

 



 

135 

 

Gambar 4.20. menunjukkan hubungan antara koefisien konveksi dengan 

efisiensi overall. Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa semakin besar koefisien 

konveksi maka efisiensi overall semakin rendah. Nilai efisiensi overall tertinggi 

sebesar 0.815 terdapat pada koefisien konveksi 50.668 W/m2K dan nilai efisiensi 

overall terendah sebesar 0.7634 terdapat pada koefisien konveksi 70.71 W/m2K 

Hubungan koefisien konveksi dengan efisiensi overall dapat dianalisa 

dengan persamaan efisiensi fin. 

𝜂𝑓 =  
𝑞𝑓

𝑞𝑚𝑎𝑘𝑠
=  

ℎ 𝐴𝑓 (𝑇𝑓 −  𝑇∞)

ℎ 𝐴𝑏 (𝑇𝑏 −  𝑇∞)
 

Dari persamaan di atas nilai 𝑇𝑓 sebanding dengan efisiensi fin yang dihasilkan. 

Untuk nilai 𝑞𝑓 yang sama, jika koevisien koveksi semakin besar mengakibatkan 

nilai 𝑇𝑓 semakin kecil. Nilai temperature fin yang semakin kecil mengakibatkan 

efisiensi fin semakin kecil.  

 

e) Grafik NTU – Effectiveness Kondensor 

Gambar 4.21 Number of Transfer Unit terhadap Effectiveness Kondenser 

 

Gambar 4.21 bagian kiri menunjukkan hubungan antara Number of 

Transfer Unit terhadap effectiveness suatu heat exchanger. Masing masing garis 

menunjukkan nilai Cr yang berbeda dimana Cr merupakan perbandingan antara 

kapasitas panas minimum (CMIN) dan kapasitas panas maksimum (CMAX). Proses 

kondensasi memiliki nilai CMAX tak terhingga sehingga analisa dilakukan pada 

nilai Cr = 0 dalam grafik NTU – 𝜖. Untuk nilai NTU yang sama, semakin kecil 
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nilai Cr maka effectiveness heat exchanger semakin besar. Untuk nilai Cr yang 

sama, semakin besar NTU maka semakin besar nilai effectiveness heat exchanger, 

dimana korelasi ini bergerak secara eksponensial mendekati nilai effectiveness 1 

untuk nilai NTU yang semakin besar. Gambar 4.21. bagian kanan menunjukkan 

kondisi aktual kondenser berdasarkan hasil eksperimen. Nilai NTU tertinggi 

sebesar 1.92367 dengan effectiveness sebesar 0.854 pada variasi kecepatan udara 

1.34 m/s. Nilai NTU terendah sebesar 1.45 dengan effectiveness 0.765 pada 

variasi kecepatan udara 2.2 m/s. 

Nilai NTU dipengaruhi oleh besarnya overall heat transfer coefficient 

(UA) dan kapasitas panas minimum (CMIN) sesuai dengan persamaan  

𝑁𝑇𝑈 =  
𝑈𝐴

𝐶𝑀𝐼𝑁
 

Overall heat transfer coefficient ditentukan berdasarkan koefisien konveksi sisi 

internal, eksternal serta effisiensi fin. Untuk nilai kecepatan udara yang semakin 

besar akan meningkatkan koefisien konveksi sisi eksternal kondenser. Dengan 

koefisien konveksi sisi eksternal yang meningkat sementara koefisien konveksi 

sisi internal yang sama pada proses kondensasi maka semakin tinggi kecepatan 

udara akan meningkatkan nilai overall heat transfer coefficient (UA). Besarnya 

kapasitas panas minimal (CMIN) dalam hal ini juga dipengaruhi oleh kecepatan 

udara, dimana semakin tinggi kecepatan udara akan meningkatkan nilai laju aliran 

massa udara yang pada akhirnya meningkatkan nilai kapasitas panas. Peningkatan 

nilai UA akan meningkatkan besarnya NTU, disisi lain peningkatan nilai CMIN 

akan menurunkan nilai NTU. Dalam eksperimen ini didapatkan bahwa perubahan 

nilai CMIN linier dengan perubahan UA. Semakin tinggi laju aliran massa udara 

pendingin kondensor, nilai UA dan CMIN meningkat. Karena perubahan nilai UA 

lebih kecil dari CMIN, maka dari persamaan (NTU = UA/ CMIN) nilai NTU semakin 

rendah. NTU dan effectiveness memiliki hubungan yang sebanding dimana 

semakin tinggi NTU maka akan meningkatkan effectiveness, begitu pula 

sebaliknya. Hal ini sesuai dengan persamaan 

휀 = 1 − 𝐸𝑋𝑃(−𝑁𝑇𝑈) 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, diperoleh beberapa 

kesimpulan diantaranya sebagai berikut: 

1. Dengan mempertimbangkan daya output, effisiensi system, factor 

lingkungan dan ketersediaan di pasar, maka R141b dipilih sebagai fluida 

yang paling optimal system ORC. 

2. Desain sistem Organic Rankine Cycle (ORC) yang mempunyai effisiensi 

tertinggi sebesar 8.122% pada tekanan evaporator 5 bar dan tekanan 

kondensor 2 bar. 

3. Turbin yang didesain adalah jenis impuls dengan putaran 3000rpm 

menggunakan  nozzle sebanyak 1 buah dengan diameter 3,798 mm dan 

diameter cakram sebesar 286,496 mm dengan Z=56 buah, l=7.798mm, 

b=20mm, s=0.2mm, R=10.590mm, r=4.87mm, dan t=16.064mm. 

4. Sudu model 1 dengan nilai 𝛼1=16° ,  𝛽1 − 𝛽2=3° menghasilkan daya yang 

laing besar dibandingkan model sudu yang lainnya. Daya yang dihasilkan 

sebesar 5,267.39 Watt. 

5. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa koefisien konveksi lokal sisi 

internal tube kondenser semakin menurun seiring dengan berkurangnya 

kualitas uap saat proses kondensasi. Nilai rata – rata koefisien konveksi 

sisi internal tube diperoleh sebesar 3384.868 W/m2K 

6. Dengan peningkatan putaran kipas dari frekuensi 30 Hz – 50 Hz 

didapatkan nilai kecepatan udara yang berubah mulai dari 1.34 m/s – 2.2 

m/s sehingga mengubah koefisien konveksi sisi eksternal tube kondenser 

dengan nilai tertinggi sebesar 70.71 W/m2K dan nilai terendah sebesar 

50.668 W/m2K 

7. Performa kondenser dianalisa dengan metode Number of Transfer Unit 

dan Effectiveness (NTU – ε). Berdasarkan eksperimen didapatkan nilai 

effectiveness yang meningkat secara eksponensial terhadap NTU dengan 
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nilai tertinggi sebesar 0.8539 pada nilai NTU 1.924 dan nilai terendah 

sebesar 0.7655 pada nilai NTU 1.45. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya terkait dengan topik eksperimen 

Organic Rankine Cycle antara lain : 

1. Desain sistem ORC menggunakan fluida kerja zeotropic yang dapat 

terevaporasi pada temperatur 100 °C pada tekanan kritis dan dapat 

terkondensasi pada temperatur 40 °C pada tekanan rendah. 

2. Perlu dilakukan eksperimen pada variasi model sudu sehingga hasilnya dapat 

dibandingkan dengan hasil simulasi. 

3. Perlu dilakukan flushing terlebih dahulu sebelum pengisian fluida kerja ke 

dalam sistem sehingga fluida kerja tidak memiliki pengotor yang dapat 

memengaruhi perpindahan panas di kondenser maupun evaporator. 

4. Turbin harus memiliki sealing yang baik pada bagian-bagian yang berpotensi 

terjadi kebocoran sehingga kebocoran fluida kerja dapat diminimalisasi. 

5. Perlu dilakukan simulasi numerik terhadap proses kondensasi sehingga 

hasilnya dapat dibandingkan dengan kondisi aktual hasil eksperimen. 
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Lampiran 2. Tabel Perhitungan Daya Sudu  
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Lampiran 3. Perhitungan Geometri Kondenser 

 
Lampiran 4. Perhitungan Koefisien Konveksi Sisi Internal Kondenser 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do 0.007 m Diameter Luar Tube Ab 3.264 m2 Luas Permukaan Tube Effective

Lt 0.87 m Panjang Tube Af 69.575 m2 Luas Permukaan Fin Effective

Nf 363 Jumlah Fin At 72.839 m2 Luas Total Perpindahan Panas

tf 0.00015 m Tebal Fin Aff 0.557 m2 Luas Free Flow

Nt 182 Jumlah Tube Afr 0.827 m2 Luas Frontal Flow

Nt (1) 38 Jumlah Tube Baris Pertama Dh 0.003 m Hydraulic Diameter

Tf 0.95 m Panjang Fin Sigma 0.674 Rasio Free Flow Area dan Frontal Area

Lf 0.10825 m Lebar Fin V 0.089 m3 Volume Kondenser

Pf 0.0024 m Jarak antar Fin A/V 814.131 m3/m2 Compactness

Ain total 4.00036 m2
Luas Permukaan iner Tube 

Input Data Output Data

rhol rhog miul miug Prl Prg kl m dot G Dh ReV ReL ReEQ hTP

kg/m3 kg/m3 Pas Pas W/m.K kg/s Kg/sm2 W/m2K

0 1 0.85 56.28 28.73 42.05 1178.00 9.19 0.00030168 0.000010059 4.35 0.72693 0.083 0.052371 194.5026 0.007 0 4513.122 4513.122 811.5803

0.1 1 0.85 56.28 28.73 42.05 1178.00 9.19 0.00030168 0.000010059 4.35 0.72693 0.083 0.052371 194.5026 0.007 13535.33 4061.809 9170.579 1431.091

0.2 1 0.85 56.28 28.73 42.05 1178.00 9.19 0.00030168 0.000010059 4.35 0.72693 0.083 0.052371 194.5026 0.007 27070.65 3610.497 13828.04 1987.734

0.3 1 0.85 56.28 28.73 42.05 1178.00 9.19 0.00030168 0.000010059 4.35 0.72693 0.083 0.052371 194.5026 0.007 40605.98 3159.185 18485.49 2507.349

0.4 1 0.85 56.28 28.73 42.05 1178.00 9.19 0.00030168 0.000010059 4.35 0.72693 0.083 0.052371 194.5026 0.007 54141.31 2707.873 23142.95 3001.13

0.5 1 0.85 56.28 28.73 42.05 1178.00 9.19 0.00030168 0.000010059 4.35 0.72693 0.083 0.052371 194.5026 0.007 67676.63 2256.561 27800.41 3475.288

0.6 1 0.85 56.28 28.73 42.05 1178.00 9.19 0.00030168 0.000010059 4.35 0.72693 0.083 0.052371 194.5026 0.007 81211.96 1805.249 32457.87 3933.742

0.7 1 0.85 56.28 28.73 42.05 1178.00 9.19 0.00030168 0.000010059 4.35 0.72693 0.083 0.052371 194.5026 0.007 94747.29 1353.936 37115.32 4379.177

0.8 1 0.85 56.28 28.73 42.05 1178.00 9.19 0.00030168 0.000010059 4.35 0.72693 0.083 0.052371 194.5026 0.007 108282.6 902.6243 41772.78 4813.54

0.9 1 0.85 56.28 28.73 42.05 1178.00 9.19 0.00030168 0.000010059 4.35 0.72693 0.083 0.052371 194.5026 0.007 121817.9 451.3122 46430.24 5238.303

1 1 0.85 56.28 28.73 42.05 1178.00 9.19 0.00030168 0.000010059 4.35 0.72693 0.083 0.052371 194.5026 0.007 135353.3 0 51087.7 5654.613

TOUT R141B TBULK R141Bx PIN R141B POUT R141B TIN R141B

rhol rhog miul miug Prl Prg kl m dot G Dh ReV ReL ReEQ hTP

kg/m3 kg/m3 Pas Pas W/m.K kg/s Kg/sm2 W/m2K

0 1 0.85 56.28 28.73 42.05 1178.00 9.19 0.00030168 0.000010059 4.35 0.72693 0.083 0.052371 194.5026 0.007 0 4513.122 4513.122 811.5803

0.1 1 0.85 56.28 28.73 42.05 1178.00 9.19 0.00030168 0.000010059 4.35 0.72693 0.083 0.052371 194.5026 0.007 13535.33 4061.809 9170.579 1431.091

0.2 1 0.85 56.28 28.73 42.05 1178.00 9.19 0.00030168 0.000010059 4.35 0.72693 0.083 0.052371 194.5026 0.007 27070.65 3610.497 13828.04 1987.734

0.3 1 0.85 56.28 28.73 42.05 1178.00 9.19 0.00030168 0.000010059 4.35 0.72693 0.083 0.052371 194.5026 0.007 40605.98 3159.185 18485.49 2507.349

0.4 1 0.85 56.28 28.73 42.05 1178.00 9.19 0.00030168 0.000010059 4.35 0.72693 0.083 0.052371 194.5026 0.007 54141.31 2707.873 23142.95 3001.13

0.5 1 0.85 56.28 28.73 42.05 1178.00 9.19 0.00030168 0.000010059 4.35 0.72693 0.083 0.052371 194.5026 0.007 67676.63 2256.561 27800.41 3475.288

0.6 1 0.85 56.28 28.73 42.05 1178.00 9.19 0.00030168 0.000010059 4.35 0.72693 0.083 0.052371 194.5026 0.007 81211.96 1805.249 32457.87 3933.742

0.7 1 0.85 56.28 28.73 42.05 1178.00 9.19 0.00030168 0.000010059 4.35 0.72693 0.083 0.052371 194.5026 0.007 94747.29 1353.936 37115.32 4379.177

0.8 1 0.85 56.28 28.73 42.05 1178.00 9.19 0.00030168 0.000010059 4.35 0.72693 0.083 0.052371 194.5026 0.007 108282.6 902.6243 41772.78 4813.54

0.9 1 0.85 56.28 28.73 42.05 1178.00 9.19 0.00030168 0.000010059 4.35 0.72693 0.083 0.052371 194.5026 0.007 121817.9 451.3122 46430.24 5238.303

1 1 0.85 56.28 28.73 42.05 1178.00 9.19 0.00030168 0.000010059 4.35 0.72693 0.083 0.052371 194.5026 0.007 135353.3 0 51087.7 5654.613

TOUT R141B TBULK R141Bx PIN R141B POUT R141B TIN R141B
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Lampiran 5. Data Experimen 

 
 

Lampiran 6. Perhitungan Koefisien Konveksi Sisi External Kondenser 

 

 
 

Lampiran 7. Perhitungan NTU-Efektiveness 

 
  

PIN R141B POUT R141B TIN R141B TOUT R141B TIN UDARA TOUT UDARA TS1 TS2 TS3

1 1 0.85 55.5 28.7 28.5 31.8 29.1 30.7 30.9 30.23 30.15 42.1

2 1 0.85 55.4 28.7 28.4 31.9 29.1 30.8 31.1 30.33 30.15 42.05

3 1 0.85 55.3 28.7 28.2 31.7 29.1 30.9 31 30.33 29.95 42

4 1 0.85 55.6 28.7 28.2 31.8 28.8 31 31 30.27 30 42.15

5 1 0.85 55 28.6 28.7 31.7 29 30.9 30.9 30.27 30.2 41.8

6 1 0.85 56.5 28.7 28.2 31.8 28.8 31 31 30.27 30 42.6

7 1 0.85 56.6 28.7 28.6 32.2 29.2 31 31.3 30.50 30.4 42.65

8 1 0.85 56.8 28.8 28.7 32.4 29.1 31.2 31.3 30.53 30.55 42.8

9 1 0.85 56.7 28.8 28.4 32 29.1 31.1 31.1 30.43 30.2 42.75

10 1 0.85 56.6 28.8 29 32.6 29.1 31.3 31.4 30.60 30.8 42.7

11 1 0.85 56.7 28.9 28.4 32.5 29.2 31.3 31.3 30.60 30.45 42.8

12 1 0.85 56.8 28.7 28.6 32.3 29.1 31.1 31.3 30.50 30.45 42.75

13 1 0.85 57 28.7 28.4 33.2 29.6 31.2 31.7 30.83 30.8 42.85

14 1 0.85 56.8 28.7 28.5 33.2 29.4 31.3 31.7 30.80 30.85 42.75

15 1 0.85 56.9 28.8 28.6 33.3 29.3 31.6 32 30.97 30.95 42.85

TBULK UDARATS Rata Rata TBULK R141BNo
Frequensi 

Kipas (Hz)

Condenser PropertiesKec. Udara 

(m/s)

2.2050

30 1.34

45 1.92

40 1.71

35 1.55

TBULK UDARA TBULK R141B

rho 

Udara
Pr Udara cp Udara miu Udara Afr (m2) Sigma m dot (kg/s) G Dh Re jwg h (W/m2K)

1 50.000 2.20 30.08 42.05 1.147 0.713 1007.230 1.875E-05 0.8265 0.674069 2.08613559 3.744513 0.003312 661.27 0.014968 70.7099528

2 45 1.92 30.07 42.18 1.14976 0.713472 1007.203 1.872E-05 0.8265 0.674069 1.82453115 3.274946 0.003312 579.35 0.015632 64.5777003

3 40 1.71 30.38 42.73 1.14862 0.713432 1007.215 1.874E-05 0.8265 0.674069 1.62336188 2.913856 0.003312 515.06 0.016247 59.7205868

4 35.000 1.55 30.57 42.75 1.148 0.713 1007.223 1.874E-05 0.8265 0.674069 1.47062286 2.639697 0.003312 466.38 0.016785 55.8939186

5 30 1.34 30.87 42.82 1.14688 0.713373 1007.235 1.876E-05 0.8265 0.674069 1.27018107 2.279914 0.003312 402.51 0.017615 50.6675765

Frequensi 

Kipas (Hz)

Kec. Udara 

(m/s)
No

TBULK UDARA TBULK R141B

rho 

Udara
Pr Udara cp Udara miu Udara Afr (m2) Sigma m dot (kg/s) G Dh Re jwg h (W/m2K)

1 50.000 2.20 30.08 42.05 1.147 0.713 1007.230 1.875E-05 0.8265 0.674069 2.08613559 3.744513 0.003312 661.27 0.014968 70.7099528

2 45 1.92 30.07 42.18 1.14976 0.713472 1007.203 1.872E-05 0.8265 0.674069 1.82453115 3.274946 0.003312 579.35 0.015632 64.5777003

3 40 1.71 30.38 42.73 1.14862 0.713432 1007.215 1.874E-05 0.8265 0.674069 1.62336188 2.913856 0.003312 515.06 0.016247 59.7205868

4 35.000 1.55 30.57 42.75 1.148 0.713 1007.223 1.874E-05 0.8265 0.674069 1.47062286 2.639697 0.003312 466.38 0.016785 55.8939186

5 30 1.34 30.87 42.82 1.14688 0.713373 1007.235 1.876E-05 0.8265 0.674069 1.27018107 2.279914 0.003312 402.51 0.017615 50.6675765

Frequensi 

Kipas (Hz)

Kec. Udara 

(m/s)
No

ST 0.025 m Transversal pitch

SL 0.02165 m Longitudinal pitch

s 0.0024 m Fin pitch/spacing

D 0.007 m Diameter outlet pipa

AIN TOTAL 4.00036 m2
Luas Permukaan iner Tube 

AOUT TOTAL 72.83913811 m2 Luas Total Perpindahan Panas

hINTERNAL 3384.867866 W/m2K Koefisien Konveksi Sisi Dalam Tube

1 2.2 2.08613559 1007.23 2101.21835 70.7099528 0.76337805 3047.00 1.45011 0.765455763

2 1.92 1.824531149 1007.20267 1837.67264 64.5777003 0.77823315 2881.61 1.56808 0.791554601

3 1.71 1.623361875 1007.21533 1635.07497 59.7205868 0.79056074 2742.44 1.67726 0.813113736

4 1.55 1.470622857 1007.22267 1481.24468 55.8939186 0.80064589 2627.20 1.77364 0.830286246

5 1.34 1.270181069 1007.23467 1279.37041 50.6675765 0.81498489 2461.09 1.92367 0.85393065

No
Kec. Udara 

(m/s)

m dot Udara 

(kg/s)

cp Udara 

(J/kgK)
C (W/K)

h Eksternal 

(W/m2K)

Efficiency 

Fin
UA NTU Effectiveness
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