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ABSTRAK 

 

Kondensor adalah salah satu jenis alat penukar kalor (heat exchanger) yang 

terdapat di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan tipe shell and tube, 

dimana tube kondensor dialiri oleh fluida, fluida dingin berupa air laut, sedangkan 

fluida panas adalah uap keluaran turbin tekanan rendah yang mengalir melalui 

selongsong di luar tube. Banyaknya masalah yang terjadi pada kondensor misalnya 

turunnya vacum kondensor, dan banyaknya kotoran yang masuk dalam tube yang 

dapat menyebabkan turunnya unjuk kerja pada kondensor. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, efektivitas kondensor pada kondisi 

eksisting perlu dihitung, kemudian hasil perhitungan dapat dijadikan acuan untuk 

melakukan perancangan ulang kondensor dengan metode LMTD & NTU. Pada 

perancangan kondensor ini, variasi yang dilakukan adalah variasi kecepatan 2.14 m/s 

2.52 m/s 2.9 m/s 3.28 m/s 3.66 m/s. Setelah mendapat nilai dari masing-masing 

variasi tersebut, perhitungan perpindahan panas dengan metode LMTD & NTU, 

perhitungan perancangan sisi tube & shell dilakukan. Kemudian performansi 

kondensor baru diuji dengan tingkat fouling 0-20%. 

Pada penelitian ini, nilai variasi yang digunakan adalah kecepatan 2.52 m/s. 

Hasil yang didapatkan pada perancangan ulang kondensor adalah diameter dalam 

tube 0.01727 m, diameter luar tube 0.01905 m, panjang tube 4.74 m, 2 laluan, jumlah 

tube 12839 buah, diameter shell 1,83 m, total pressure drop sisi tube 7058.69 Pa dan 

pressure drop sisi shell 2122.156  Pa. Desain baru memiliki efektivitas lebih besar 

dibandingkan desain lama. Efektivitas desain baru sebesar 0.844 sedangkan 

efektivitas desain lama sesbesar 0.796. Apabila terdapat kotoran di dalam tube 

(fouling) dengan kenaikan sebesar 5%, maka kecepatan aliran pada tube akan naik 

sebesar 0.2 m/s dan menurunkan efektivitas sebesar 1%. 
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