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ABSTRAK 

 

Alat penukar kalor (heat exchanger) tipe counterflow banyak digunakan untuk perangkat 

elektronik dan transportasi.Nilai koefisien perpindahan panas dipengaruhi oleh 

karakteristik aliran. Tujuan penelitian ini menganalisa distribusi temperatur dan koefisien 

perpindahan panas konveksi pada heat exchanger tipe counterflow dengan pipa spiral 

menggunakan Solidworks. Dua buah pipa digunakan, dengan pipa air pendingin panjang 

996 mm diameter 83,5 mm dan pipa air panas berupa pipa spiral panjang 986 mm 

diameter 11 mm digunakan dalam penelitian. Perubahan temperatur dikontrol pada air 

dingin 17oC, air normal 32oC ,dan air panas 85oC. Debit aliran dijaga konstan dengan 

0,0001625 m3/s untuk air panas dan 0,0001625 m3/s untuk air pendingin. Hasil 

menunjukan dengan penggunaan pipa spiral maka temperatur fluida air panas mengalami 

penurunan 10oC dan kenaikan temperatur air dingin 5oC. Kenaikan nilai koefisien 

perpindahan panas dipengaruhi oleh variasi kenaikan temperatur dan debit aliran. 

 

Kata Kunci : heat exchanger, temperatur, keseimbangan energi bilangan nusselt, 

bilangan reynold, dan koefisien konveksi 

 

PENDAHULUAN 

Fenomena perpindahan panas 

memanfaatkan heat exchanger dalam 

melakukan suatu keperluan industri 

seperti perangkat elektronik dan 

transportasi. Namun, pada fluida heat 

transfer konvensional seperti air 

umumnya memiliki properti panas yang 

rendah. Kegunaan dari heat exchanger 

dalam industri adalah mengurangi 

temperatur pada aliran fluida 

pembuangan dengan cara memberikan 

fluida pendingin. Jenis aliran yang biasa 

digunakan adalah counterflow, yang 

dimana counterflow itu aliran yang 

saling berlawanan antara pipa luar dan 

pipa dalam pada heat exchanger. Dalam 

penggunaan pipa spiral dalam heat 

exchanger sangatlah efektif karena 

dengan berbentuk spiral akan semakin 

banyak penurunan temperatur yang 

didapat. 

Penukar panas adalah perangkat di 

mana energi ditransfer dari satu cairan 

lain permukaan penampang. Hal ini 

berbeda untuk Penukar panas tradisional, 

khususnya Penukar panas shell-dan-

tube[1]. Perpindahan panas yang dihitung 

dalam tabung melingkar dipelajari oleh 

regers dan mayhew[2]. Mereka 

mengamati bahwa bahkan untuk alat uap 

panas, temperatur yang tinggi seragam 

dinding tidak diperoleh terutama 

disebabkan oleh distribusi kondensat uap 

atas permukaan coil[3]. Pada aliran 

sepenuhnya dikembangkan dalam 
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acurved pipa dengan fluks panas yang 

seragam untuk jumlah temperatur besar. 

Aliran dan temperatur dipelajari dengan 

eksperimen. Mereka menganggap bahwa 

aliran dibagi menjadi dua bagian, lapisan 

batas kecil dekat dinding pipa dan 

wilayah inti besar yang membuat aliran 

yang tersisa. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Perpindahan panas terjadi melalui tiga 

mekanisme dasar adalah perpindahan 

melalui cara pertama yang disebut 

perpindahan panas konduksi. Cara kedua 

perpindahan panas melalui konveksi dan 

yang ketiga perpindahan panas secara 

radiasi. 

Kalor dari suatu bagian benda 

bertemperatur lebih tinggi akan mengalir 

melalui zat benda itu ke bagian lainnya 

yang bertemperatur lebih rendah. Zat 

atau partikel zat dari benda yang dilalui 

kalor ini sendiri tidak mengalir sehingga 

tenaga kalor berpindah dari satu partikel 

ke lain partikel dan mencapai bagian 

yang dituju. Perpindahan kalor cara ini 

disebut konduksi. 

Konveksi terjadi baik karena 

gerakan molekul dan gerakan fluida 

massal. Perpindahan panas konveksi 

dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk 

sesuai dengan sifat aliran: Konveksi 

Natural dan Konveksi Paksa. Dalam 

konveksi alami (bebas), gerakan fluida 

didorong oleh perbedaan kerapatan 

terkait dengan perubahan suhu yang 

dihasilkan oleh pemanasan atau 

pendinginan. 

Sementara transfer kedua konduksi 

dan konveksi melibatkan aliran energi 

melalui zat padat atau cairan, media 

tidak diperlukan untuk mencapai 

perpindahan panas radiasi. Memang, 

radiasi elektromagnetik yang paling 

efisien melalui ruang hampa, meskipun 

mampu melewati cukup efektif melalui 

gas banyak, cairan dan melalui beberapa 

padatan, khususnya, lapisan yang relatif 

tipis dari kaca dan plastik transparan. 

Perpindahan tenaga kalor dapat 

dibagi dalam beberapa golongan cara 

perpindahan. Kalor itu dapat merambat 

dari suatu bagian ke bagian lain melalui 

zat atau benda yang diam. Kalor juga 

dapat dibawa oleh partikel-partikel zat 

yang mengalir. Pada radiasi kalor, tenaga 

kalor dapat berpindah melalui pancaran 

yang merupakan juga satu cara 

perpindahan kalor. Umumnya 

perpindahan panas berlangsung dengan 

tiga cara. Perpindahan panas dapat 

diketahui melalui perubahan temperatur. 

Oleh karenanya perlu ditentukan 

hubungan antara arus panas dan 

perubahan atau perbedaan temperatur. 

Bagi kalorimeter yang mengalami 

pertukaran panas dengan luar sistem, 

akibat perpindahan panas, Newton 

memberikan suatu koreksi yang dikenal 

sebagai hukum pendinginan atau 

pemanasan Newton. 

Pada hukum Newton pendinginan, 

Persamaan perpindahan kalor konveksi 

dimana untuk semua mekanisme transfer 

kalor, jika beda temperatur antara benda 

dan sekitarnya adalah kecil, maka laju 

pendinginan sebuah benda hampir 

sebanding dengan beda temperatur, yang 

dirumuskan sebagai berikut: 

q =  ṁ. cp. Δt 

Dimana : 

𝑞    = Energi (Watt) 

ṁ  = Laju aliran massa (kg/s) 

𝛥𝑡  = Perubahan suhu takhir - tawal (°C) 

𝑐𝑝  = Kalor spesifik (J/kg.K) 

Koefisien konveksi adalah koefisien 

perpindahan kalor konveksi dimana 

merupakan konstanta proporsionalitas 

pada persamaan pada hukum Newton 

pendinginan. Pada dasarnya koefisien 

konveksi berhubungan dengan 



Inlet Air 

Panas 

Kerapatan, Viskositas, Diameter pipa, 

Bilangan Reynold, Prandtl dan Nusselt. 

Re =
ρvD

μ
 

Dimana  : 

Re  = Bilangan Reynolds 

ρ = Kerapatan (kg/m3) 

v = Kecepatan Aliran (m/s) 

D  = Diameter pipa (m) 

μ  = Viskositas dinamik fluida 

(Ns/m2) 

Pr =  
v

∝
=

μcp

k
 

Dimana  : 

Pr  = Bilangan Prandtl 

ν  = Viskositas kinematik fluida 

(m2/s) 

α  =  Thermal diffusivity (m2/s) 

cp =  Kalor spesifik (J/kg°K) 

μ  = Viskositas dinamik fluida 

(N.s/m2) 

kf  =  Konduktifitas kalor fluida 

(W/m.K) 

 

𝑁𝑢 = 0.023 𝑅𝑒4/5. 𝑃𝑟𝑛 

 

Dimana : 

𝑅𝑒 = Bilangan Reynold 

𝑃𝑟 = Bilangan Prandtl 

𝑛 = 0.4 (untuk pemanas) 

  0.3 (untuk pendingin) 

ℎ = 𝑁𝑢
𝐾

𝐷
 

 

Dimana : 

ℎ    = Koefisien konveksi (W/m2.K) 

𝑁𝑢  = Bilangan Nusselt 

𝐾  = Konduktifitas thermal bahan 

(W/m.K) 

𝐷     = Diameter pipa (m) 

 

𝑈 =
1

1

ℎ𝑖𝑛
+  

1

ℎ𝑜𝑢𝑡

 

 

Dimana: 

𝑈      = Total koefisien konveksi (W/m2.K) 

ℎ𝑖𝑛     =  Koefisien konveksi dalam 

(W/m2.K) 

ℎ𝑜𝑢𝑡  =  Koefisien konveksi luar (W/m2.K) 

 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan cara 

menganalisa aliran air pada pipa Heat 

exchanger dengan menggunakan 

Solidwork. Aliran tersebut ada  dua 

perbedaan suhu yaitu: air dengan suhu 

air panas dan dingin. Pada prinsipnya air 

suhu panas akan mengalir di pipa 

berbentuk spiral dan air suhu dingin 

mengalir di pipa besar heat exchanger. 

Penelitian ini diselesaikan dengan 

mengikuti beberapa proses, yaitu: 

Mendesain, menentukan data dan 

menganalisis data, kemudian 

menghitung hasil data dan membuat 

tulisan. 

Dalam merancang Heat 

Exchanger pada Gambar 1 akan 

diberikan fluida dalam rancangan 

tersebut. Analisa ini diberikan kecepatan 

yang berbeda antara aliran air panas 

dengan air dingin. Dan Beberapa 

eksperimen pada analisis air panas dan 

air dingin. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gambar 1. Heat Exchanger dengan bagian 

dalam pipa spiral 
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Berikut ini Tabel 1 yang digunakan 

dalam Heat Exchanger dengan dimensi 

sebagai berikut ini: 

 
Tabel 1. Dimensi Heat Exchanger 

Bagian Heat Exchanger Ukuran (mm) 

Panjang Pipa 1280 

Tinggi Pipa 119 

Diameter Luar Pipa Besar 87,5 

Diameter Luar Pipa Kecil 28,5 

Diameter Dalam Pipa Besar 83,5 

Diameter Dalam Pipa Kecil 26,5 

Ketebalan Pipa Besar 2 

Ketebalan Pipa Kecil 1 

 

Gambar 2. Pipa Spiral 

 Tabel dimensi pipa spiral yang 

digunakan dalam melakukan simulasi, 

spesifikasi Tabel 2. sebagai Berikut: 

Tabel 2. Dimensi Pipa Spiral 

Nama Bagian Ukuran (mm) 

Diameter C1 11 

Diameter C2 26,5 

Diameter C3 75 

Panjang Pitch 90 

Panjang pipa spiral 986 

 

Analisa yang pertama kali di 

lakukan adalah mendesain heat 

exchanger dengan pipa spiral di 

dalamnya kemudian memasukan data - 

data yang akan dimasukan. Berikut ini 

adalah Langkah - langkah setelah 

mendesain heat exchanger : 

1. Memberikan input data material 

pada desain heat exchanger. 

2. Kemudian menentukan suhu aliran 

masuk pada pipa yaitu dari 170C dan 

dari 850C. Setelah itu masukan data 

- data ke Flow simulation pada 

solidwork. 

3. Apabila data yang penting di 

masukan (seperti : suhu, laju aliran 

massa, dan koefisien konveksi), di 

lakukan proses Running Mesh. 

Kemudian akan keluar hasil output 

suhu pada Flow simulation. 

4. Setelah mendapatkan data dari 

simulasi, kemudian melalukan 

pengolahan data dan analisa data. 

 

Rancangan (set up) alat uji seperti 

terlihat pada Gambar 2 dimana fluida 

yang akan di alirkan  di tempatkan pada 

penampungan fluida (wadah) . Pada 

Penampungan Aliran air panas 

dipanaskan terlebih dahulu dengan 

kompor sampai keadaan suhu tertentu, 

air panas lalu dialirkan ke Heat 

Exchanger, kemudian dari penampungan 

Air Dingin apabila sudah memenuhi 

suhu yang diinginkan, air itu di alirkan 

ke Heat Exchanger Bagian Pipa Atas. 

 

 
Gambar 3. Skema Alat Uji 

 

Dari gambar 3, beberapa peralatan 

pendukung dalam rancangan heat 

exchanger type counterflow dengan pipa 

spiral yaitu : 2 Pompa air untuk air panas 

dengan air dingin, Pipa ukuran ¾ inch, 2 

Katup, 4 Manometer, 4 Termometer, 



Kompor, Penampung air dengan 

berbahan plastik dan berbahan Stainless 

steel. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada proses simulasi diberikan debit 

aliran untuk air panas sebesar 

0,0001625m3/s untuk aliran air panas, 

kemudian untuk debit aliran air dingin 

dan air normal diberikan sebesar 0,00041 

m3/s, sehingga sebelum mensimulasi 

harus menghitung Laju aliran massa 

pada setiap spesimen yaitu: 3 spesimen 

untuk air panas dengan air dingin dan 3 

spesimen air panas dengan air normal. Di 

dalam gambar 4 menunjukan contoh 

hasil dari simulasi pada temperatur air 

panas 850C dan air dingin 170C. 

  

 
Gambar 4. Hasil simulasi pada air panas dengan 

air pendingin 

 

Kemudian mencari dan 

menganalisis data untuk mendapatkan 

nilai kesetimbangan energi panas. Nilai 

kesetimbangan energi panas dapat 

dilihat pada     tabel 3. 
 

Tabel 3. Nilai Kesetimbangan Energi Panas 

Keseimbangan Energi Panas pada Air Panas dengan Air 

Dingin 

No 𝑇ℎ in 𝑇ℎ out ṁ 
𝑐𝑝 

𝑞 

1 85 68,78 0,15736 4201 10722,55 

2 83 67,73 0,15757 4199,4 10104,15 

3 81 66,44 0,15778 4197,8 9643,509 

Keseimbangan Energi Panas pada Air Panas dengan Air 

Normal 

No 𝑇ℎ in 𝑇ℎ out ṁ 
𝑐𝑝 

𝑞 

4 85 71,99 0,15736 4201 8600,512 

5 83 70,96 0,15757 4199,4 7966,861 

6 81 69,73 0,15778 4197,8 7464,447 

 

Setelah itu pada analisis heat 

exchanger type counterflow dengan pipa 

spiral akan didapatkan perbandingan 

nilai koefisien konveksi pada air panas 

dengan air pendingin untuk gambar 5 

dan 6 kemudian  total nilai koefisien 

konveksi pada gambar 7 dan 8.  
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Gambar 5. Diagram pengaruh hubungan ℎh vs ℎc

85oC dengan 17oC 83oC dengan 19oC  81oC dengan 20oC

2281,341 2256,829 2228,058

407,009 414,16 420,137

0

500

1000

1500

2000

2500

Gambar 6. Diagram pengaruh hubungan ℎh vs ℎn

85oC dengan 32oC 83oC dengan 34oC  81oC dengan 35oC

Air Panas Air Pendingin 



Pada gambar 5 dan 6 menunjukan 

bahwa pada nilai koefisien konveksi 

apabila suatu aliran fluida temperaturnya 

semakin tinggi maka akan semakin 

tinggi juga nilai koefisien konveksinya 

dan sebaliknya apabila semakin kecil 

temperaturnya maka akan semakin kecil 

nilai koefisien konveksinya. 

 

 
 

 
 

Pada  gambar 7 dan 8, apabila 

temperatur fluida semakin tinggi dan 

fluida pendingin temperatur semakin 

kecil maka nilai total koefisien 

konveksinya akan semakin rendah dan 

sebaliknya apabila apabila aliran air 

panas temperaturnya semakin rendah dan 

mempunyai aliran pendingin tinggi maka 

akan memilki nilai total koefisien 

konveksi yang besar. 

 

 

KESIMPULAN  

Dalam Rancangan Heat exchanger type 

counterflow dengan pipa spiral memiliki 

efektifitas yang tinggi dalam distribusi 

perpindahan panas antara air panas 

dengan air pendingin. Hal ini disebabkan 

oleh luas permukaan pada pipa spiral 

yang berisi air panas dengan di 

dinginkan oleh air pendingin pada pipa. 

Apabila semakin luas bidang pada pipa 

spiral maka akan semakin tinggi nilai 

efektifitas tetapi kerugian terdapat pada 

air pendingin karena semakin besar 

temperaturnya. Kemudian dalam 

rancangan ini memiliki beberapa 

keuntungan dalam industri yaitu biaya 

produksi yang rendah dan tidak 

menggunakan lahan yang besar. 
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