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Intisari
Ketel pemanas air mini tekanan rendah untuk industri kecil pengering kayu kapasitas 50 - 100 kg uap/jam,
tekanan kerja 1 - 2 bar. Dibuat secara pabrikasi pengelasan mengikuti aturan persyaratan standar
pembuatan ketel pemanas air, tinggi 2135 mm, diameter 860 mm, luas bidang pemanas 4,25 m2, bahan yang
digunakan baja karbon, yang bersentuhan langsung dengan api spesifikasi ASTM A516 grade B dan pipapipa api STBA 35 DIN 17175. Pengolahan air ketel menggunakan softener. Bahan bakar biomas berupa
limbah kayu. Uji unjuk kerja efisiensi panas menggunakan metoda input output energi termal menghasilkan
efisiensi 48 - 73%.
.Kata kunci: ketel pemanas air mini
Abstract
Small water heater boiler for industry as a dryer of wood with its capacities of 50 - 100 kg/hour and
pressure work of 1 - 2 bar. It was made by welding and followed the standard boiler making. The dimension
of boiler was 2135 mm high, size of diameter 860 mm, and 4.25 m2 heating of surface area. The material used
was carbon steel, which direct contact with the fire and its specification was ASTM A516 grade B and fire
tube used was STBA 35 DIN 17175. The softener was used in water treatment process. The fuel was biomas
in the form of wood waste. Test of the work performance efficiency used the method of input and output
thermalenergy, yield the efficiency of 48 - 73%.
Keyword: miniature heating boiler
PENDAHULUAN
Usaha keeil dan menengah agro industri minyak
atsiri dan pengering kayu memerlukan energi
panas dari uap
atau air panas untuk proses
mengolah produk. Dimana uap atau air panas ini
diperoleh dari suatu peralatan yang dinamakan
ketel uap
atau ketel pemanas air. Beberapa
industri keeil minyak atsiri dan pengering kayu di
dalam proses produksinya
sudah menggunakan
ketel uap atau pemanas air, tetapi pengamatan di
industri itu
peralatan yang digunakan kurang
memenuhi persyaratan teknik dan keselamatan
kerja. Seperti halnya ketel dibuat dari bahan baja
bekas drum minyak sehingga berdampak terhadap
umur peralatan yang rendah tidak lebih satu tahun
dan mudah rusak. Oleh karena bahan-bahan
tersebut tidak tahan panas dan tidak tahan korosi.
Juga ditemukan
peralatan
beroperasi
tidak
menggunakan
safety device antara lain katup
pengaman, kontrol volume air, barometer tekanan
sehingga rentan terjadinya keeelakaan akibat kerja.
Kondisi demikian dapat berpengaruh terhadap

kesinambungan produksi, hasilnya
kurang baik
dan tidak aman.
Contoh, jenis masakan kukusan bejana tekan 1- 2
bar dan suhu 90-120 QC dari bahan baja karbon
untuk
mengolah
minyak
nil am,
masih
mengandung ferrit ditandai dengan warna merah
pada produk minyak nilam, dampaknya
nilai
jualnya akan rendah. Proses pengolahan minyak
nilam menggunakan peralatan kukusan dari bahan
baja karbon itu mudah terjadi korosi dan sering
boeor bahan baja karbon ini karena tidak eoeok
untuk mengolah minyak nilam. Untuk itu perlu
dibuatkan ketel uap yang dipisahakan dari proses
penyulingan dimana uap disalurkan melalui pip a
yang dilewatkan di dalam proses destilasi minyak
nilam.
Pengeringan
kayu tradisional pada industri keeil
kerajinan mebel dan ukiran kayu
umurnnya
dijemur seeara alami atau digarang,
proses
pengeringan memerlukan waktu eukup panjang.
Proses pengeringan ini kurang sempuma karena
sering terjadi cacat-cacat retakan pada permukaan
kayu sehingga tampilan tidak menarik dan kurang
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baik. Kadang-kadang untuk menutupi cacat-cacat
ini biasanya didempul tetapi tidak tahan lama.
Sedangkan untuk memperoleh ukiran kayu yang
baik,
proses
pengeringan
yang sempurna
diperlukan alat pengering kayu dimana sumber
panas untuk mengeringkan kayu diperoleh dari
suatu alat yang dinamakan ketel pemanas air.
Melalui pemanfaatan ketel pemanas air sebagai
sumber energi panas untuk pengering kayu
diharapkan menghasilkan produk kayu olahan
ukiran dan mebeler berkualitas sesuai persyaratan,
karena proses pengeringan yang stabil akan
menghasilkan kayu bebas dari retakan-retakan
permukaan. Proses pengeringan kayu akan lebih
cepat, produktivitas tinggi dibandingkan dengan
cara pengeringan tradisional. Umur kerajinan
ukiran kayu lebih tahan lama dan nilai jualnya
tinggi terutama untuk pasaran luar negeri.
Ketel pemanas air ini dirancang menghasilkan air
panas tekanan rendah dan suhu konstan yang
difungsikan untuk proses pemanasan ruangan alat
pengering kayu. Air panas suhu 95 s.d 105 QC
dialirkan melalui pipa
digunakan untuk
pemanasan kayu di dalam ruang pengering kayu
yang dibuat dari kontainer bekas. Panas
disirkulasikan di dalam ruangan menggunakan
pipa penukar panas dan ditiup oleh blower.
Dimana kebutuhan suhu panas di dalam ruang
pengering kayu 60 s.d 70 QCdalam kondisi stabil
dan pemanasan berlangsung 24 jam selama 5 s.d 7
hari.
Ketel pemanas air akan memberikan nilai
ekonomis
bilamana
proses
pembuatan,
pengoperasian, pemeliharaan, bentuk sederhana
dan hemat energi. Pertimbangan lingkungan kultur
budaya dan ketenagaan kerjaan dapat memberikan
nilai-nilai teknologi tepat guna.
Sasaran rekayasa ketel pemanas air meliputi:
desain & gambar, bahan-bahan pelat dan pipa
baja karbon
memenuhi persyaratan untuk.,
digunakan sebagai bahan ketel pemanas air,
ukuran pada shop drawing, perakitan, pengelasan
sambungan-sambungan las tumpul dan tautan,
pengujian kualitas sambungan-sambungan las
secara NDT, uji tekan hidrostatik, uji unjuk kerja,
dan pengukuran efisiensi ketel uap.
Semua itu harus dirancang sedekimian rupa untuk
memperoleh ketel pemanas air yang memenuhi
syarat.
RANCANGAN KETEL PEMANAS Am MINI
Ketel pemanas air adalah suatu bejana bertekanan
dan bersuhu tinggi menghasilkan air panas yang
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suhunya konstan dibuat dari bahan baja karbon
mampu menahan tekanan dan laju korosinya
rendah. Energy panas diperoleh dari pembakaran
limbah biomas. Air panas dari ketel pemanas air
ini selanjutnya digunakan untuk mendukung
pengeringan kayu, dimana panas yang dihasilkan
dilewatkan melalui perpipaan penukar panas di
dalam peralatan pengering kayu.
Kriteria desain kontruksi ketel sederhana tetapi
sasaran utamanya
adalah mendapatkan ketel
pemanas air yang ekonomis, mudah dalam
pengoperasian dan pemeliharaan tanpa mengurangi
kualitas jaminan mutu. Gas panas di ruang bakar
mengalir melalui pipa-pipa api secara menaik
ditahan pada ruang lorong api dan selanjutnya
ditarik keluar secara tarikan alam melalui
cerobong, energi, panas pembakaran diserap
sebanyak mungkin oleh air ketel melalui dindingdinding bahan pelat dan pipa baja dan terjadi
perpindahan panas efektif sehingga kehilangan
panas gas buang sekecil mungkin
Komponen utama ketel pemanas air ini terdiri dari:
badan luar sebagai penampung air ketel pemanas
air dibuat dari baja pelat kapal, ruang bakar untuk
proses pembakaran biomas, lorong api bawah dan
lorong api atas bagian-bagian yang kontak dengan
api dibuat dari bahan pelat baja karbon ASTM
516 grade B dan pipa-pipa api saluran gas panas
dari baja karbon DlN 17175 STB 35,8. Bahanbahan baja ini memenuhi spesifikasi untuk baja
kontruksi
ketel pemanas air. Dan di tanbah
peralatan tambahan antara lain tangki penampung
air, pengolahan air softener dan sistem perpipaan.
Untuk menentukan produksi air panas, tarikan
panas, kekuatan desain kontruksi sambungan las
memakai rumus perhitungan desain terhadap
tekanan, luas bidang panas, volume ruang bakar,
volume air, temperatur air panas, tinggi cerobong,
efisiensi, antara lain menurut ASME I Miniatur
boiler untuk rumus-rumus rancangan ketel
pemanas air.
Desain ketel pemanas air kapasitas 50 - 100 kg
uap/jam tekanan kerja 1-2 bar, posisi tegak dan
cerobong gas asap yang dibuat tinggi untuk
memudahkan tarikan gas pembakaran. Ketel
pemanas air dibuat tegak, berdiri diatas dudukar
profil baja U. Kelengkapan alat keselamatan ketel
gelas duga, alat ukur suhu dan tekanan, katuj
pengaman, katup utama dan instalasi pipa.
Ketel
dibungkus
menggunakan
rock-woo
penghambat panas ditahan pelat tipis aluminiun
yang diperkuat dengan rivet aluminium.
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Ketel Pemanas Air

1. Luas penampang pemanasan
Pipa api 1t x D x L x n
Lorong Api 1t x D x L x 0,50
Tube plate (1t x r2 - ( 1t X r p2 n) 2
Tutup atas 1t x r2

2. Tinggi cerobong
Hr= (15 do + 2,5 Vn + a x 1 - 160 r d

::at~·,UI.
DJlOIf.,!,

TltllOlutu

)

x

(700 - tm)/(700 - tm)
Diameter do = 0,14 m, aliran alam (Vn = 4,0
m/s), Koefisien aliran (a = 0,04)
Panjang aliran 1 = 1,0 m, Rasio diameter
cerobong (lurus) rd = 0,
Suhu rata-rata gas tm = 200 QC
'N:l"U

3. Tebal pelat badan ketel air pemanas
tekanan dari dalam (T), Tebal pelat lorong
api lurus tekanan dari luar (t) dan Tebal
pipa api (tb)

JbJOO'll

Gambar 1. Bentuk dan Penampang

Kontruksi

T, t, tb = (P x D /2SE +2 yP» + c

Data hasil hitungan sebagai berikut:
P; Tekanan
D ; Diameter badan
S ; Tegangan izin material (D)
E ; Efisiensi sambungan
y ; koefisien temperatur
c ; kelonggaran min. struktur

4. Volume Air
Perhitungan volume air boiler
1.Vmin = 1tI4.(Dl-2t)2 * Trb - 1tI4.Dd2 *Trb +
1tI4d2 .Tt - 1tI4.dt2 .Tt.19 buah .
2.Tinggi air- uap = 1tI4.(D-2ti .Tair uap

Luas bidang kena panas = 4,5 m2 ;
Tinggi cerobong= 6,74 meter, menggunakan
8
meter
Tebal pelat badan = 1,9 mm, menggunakan 4,5
mm
Tebal pelat lorong api = 1,27 mm menggunakan
6,4 mm
Tebal pipa api = 1,11 mm Yang digunakan
mm
Tebal tubeplate = 10 mm
~'. Volume Air= 416 !iter;
Volume ruang dapur = 327,41liter.

3,4

Volume air boiler 1 + 2
5. Ruang bakar
1. Lorong api atas .= 1tI4D2 (lorong api) x H
(tinggi)
2. Pipa api = 1tI4D2 (lorong pipa api) x 4,00 x
19 buah
3. Lorong api bawah = 1tI4D2 (lorong api) x
tinggi

Catatan;
Tegangan izm badan
carbon steel 400 = 8,86
kg/mm' dan Lorong api dan tutup 9,54 kg/m'

Volume Ruang bakar = 1 + 2
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Tabell. Bahan-bahan
Baaian konstruksi
Lorong shell (shell body) P5 DxLxt
Head shell (Dish end body) P7, HxDxt

No
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11

Kontruksi Ketel Mini dan Ukuran
Jumlah
Dimensi,mm
760 x 1750 x 4,5
1
105 x 760 x 4,5
1

Tutup bawah shell (bottom cover) P6,
DdxDlxt
Lorong api bawah (shell furnace) PI, Ddxhlxt
Lorong api atas (shell furnace) P3, Ddxh1x t
Pipa api (fire tube) TI, Txdpxt
Head lorong api (dish end furnace) P4, Txdxt
Tube plate P2, D x tt x t
Cerobonz asap utama (chimney) T3, DxTxt
Cerobong asap tarikan (DxHxt)
Penumnu ketel nemanas PxLxT

Tabel 2. Assesoris Ketel Pemanas
No
1
2
3
4
5
6
7
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Alat-alat
Softener
Tanzki penampung air 600 liter
Perlengkapan keamanan
Katup air dan uap
Ruang pembakar
Pomna air
Perpipaan suply economizer

T a b e I 3 Smesiifikasi
1 asr KIP
ete
Uraian
Tekanan kerja maksimum
vanz diizinkan
Kanasitas uap
Temperatur air
Temperatur gas panas
Jenis bahan bakar padat
Luas nemanas
Nilai kalor bahan bakar
Pemakaian bahan bakar
Jenis pembakar
Lokasi ketel

Air
Jumlah
Satu unit
Satu
Satu unit
Satu
Satu
Satu
Satu set

emanas A'lr
Satuan
1 - 2 kg/ern50 - 100 kg uap/iam
Air nanas ,1OOVC
1.000 QC
Limbah Biomas
4,5 m2
3.500 - 5.000 kcal/kz
19 kg/jam
Tunzku Ruanz danur
Tetan

KONSTRUKSI KETEL UAP
Pembuatan ketel pemanas air berdasarkan pada
perhitungan kapasitas kebutuhan air panas,
tekanan kerja dan suhu air panas. Gambar desain
ketel pemanas air yang telah dirancang
sebagaimana referensi kerja diterapkan pada
pembuatan. Bahan-bahan yang digunakan untuk
ketel pemanas air ini umumnya sama dengan
bahan-bahan yang
digunakan untuk ketel
pembangkit daya (Power Boiler), mampu menahan
tekanan dan temperatur tinggi.
Badan utama ketel pemanas air dibuat dari
lembaran pelat baja dirol sesuai ukuran diameter

Bahan
CS 400 (G 3101 SS 41)
CS 400 (G 3101 SS 41)

1

560 x 748 x 10

CS 400(G 3101 SS 41)

1

560 x 720 x 8
560 x 320 x 8
400 x 76 x 3,2
60 x 560 x 8
560 x 12 x 76
125 x 900 x 3,2
125 x 600 x 2,3
1000 x 1000x

A516 Gr 70
A516Gr70
DIN 17175
A516Gr70
A56 Gr70
Cs 400
Cs 400

19
1
2
1
1
1

,

ketel, tube plate atas dan bawah diberi lubs
untuk penempatan pipa api aliran panas, lore
api ruang bakar biomas dan lorong api atas dib
dari pelat baja dirol, tautan-tautan dan perpip:
disesuaikan dengan ukuran.
Pabrikasi sambungan pelat-pelat dan perpip:
menggunakan teknologi las proses SMAW den:
elektroda E 7016 dan E7018. Dilaksanakan c
juru las berpengalaman yang memiliki kompete
dari depnaker untuk proses SMAW pada po
pengelasan 6G untuk bejana dan ketel uap. De!
sambungan las berpenetrasi sebagian partial jo
penetration (PJP) dipakai pada sambungan fi
tube plat dan pipa api, dan flensa-flensa. Penet
penuh complete joints penetrations(CJP) dip.
pada badan, lorong api, dan tautan-tautan p
badan
dan lorong api pada
sambun
memanjang dan melintang. Ukuran pelat dan ]
ditunjukan pada tabel 1.
Untuk menjamin kualit~s sambungan las dilaku
pengujian kemulusan NDT dengan cara l
tampak pada seluruh sambungan
las y:
mengamati setiap pas pengelasan, dari pas ;:
hingga pas akhir pengelasan, sedangkan UJ
mengetahui kekuatan dan kebocoran kontr
sambungan las dilakukan uji tekanan
(hidrostatik test) yakni tekanan 1,5 kali teks
kerja (1,5 x 2 bar = 3 bar) sebagai persyar
sebelum ketel pemanas air dioperasikan.
Untuk menjamin keamanan ketika ketel pem
air ini dioperasikan dipasang alat instrumei
peralatan keselamatan kerja meliputi k
pengaman disetting pada tekanan 2 bar, manon
tekanan, thermometer suhu dan garis batas !
penduga. Lihat tabel 2 assoseries ketel pemana
Komponen tambahan ketel pemanas air se
nozel-nozel untuk gelas duga, katup pengaman

, ,
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cerobong
asap dan dudukan mengikuti dan
menyesuaikan tahapan fabrikasi.
Ketel ini dilengkapi dengan alat pensuplai air
dengan pip a instalansi, katup searah dan katup
stop pada instalasi pipa untuk menguras air ketel
pemanas air ketika
dibersihkan,
dilengkapi
dengan katup kuras yang ukurannya tidak kurang
dari NPS 112 dan ditempatkan dibagian paling
bawah badan ketel pemanas air.
PENGOPERASIAN
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KETEL PEMANAS

AIR

Pengoperasian ketel pemanas air berdasarkan pada
aturan yang baku berupa prosedur intruksi kerja
yang harus dipaharni oleh pekerja yang akan
bekerja pada ketel pemanas air tekanan rendah.
Intruksi kerja sederhana meliputi cara pengolahan
air, pelayanan ketel pemanas air, perawatan ketel
pemanas air, pengolahan
air dengan sasaran
supaya ketel pemanas air bekerja aman dan baik.

Produk air panas
dari ketel pemanas air im
dilewatkan melalui instalasi perpipaan digunakan
untuk alat pengering kayu. Air bersirkulasi dari
ketel pemanas air (suhu 95 s.d 105 QC) dilewatkan
melalui pipa-pipa penukar panas di dalam ruang
pengering kayu suhu
(60 s.d 70 QC) dan
dikembalikan ke ketel untuk dipanaskan kembali.
Untuk
keamanan,
menghindari
kemungkinan
tekanan berlebih dipasang katup pengaman yang
ditempatkan di atas badan ketel pemanas air ruang
uap,untuk
mengontrol
suhu
air
dipasang
termometer suhu ditempatkan diatas badan ketel
dihubungkan
langsung
dengan
ruang
air.
Ketinggian air dalam ketel pemanas air diatur dan
dijaga agar air tetap stabil menggunakan gelas
duga dipasang di antara ruang uap dan ruang air
yang dihubungkan dengan pipa.
Pengumpanan
Bahan Bakar
Pengaturan masukan bahan bakar padat biomas ke
dalam ruang bakar
dilakukan cara sederhana
dengan mengamati kenaikan tekanan manometer.
Ketika tekanan meningkat pemakaian bahan bakar
dikurangi dan ketika tekanan menurun bahan bakar
ditambah, teknik ini akan memberikan pemakaian
bahan bakar yang efisien.
I

AirUmpan
Air umpan pengisi ketel pemanas air
diolah
menggunakan
softener
untuk
menurunkan
kesadahan sebagai persyaratan
air pengisi ketel
sesuai
SNI (Standar Nasional Indonesia) Air
Ketel. Air ketel pemanas harus sebersih mungkin
dan bebas dari kotoran organik atau kotoran non
organik supaya ketel berumur panjang. Air umpan
dimaksud terdiri dari air pengisi (feed water) dan
air ketel.
Persyaratan khusus untuk air pengisi: tekanan
(kg/ern") < 10, Ph (pada 25 "C) 7 - 9, kesadahan
total CaC03, ppm < I, Si O2 (Silica) < 70 ppm,
Fe (Ferro) = Minimum, Hardness < 2 ppm, Oil
and Fat = hampir 0, Dissolved Oxygen rendah.
Air dalam ketel setelah diolah melalui softener
dan ditambahkan garam menjadi: Ph 11 - 11,8 ,
Specific
Conductance
Cond 3.500, Alkalitet
CaC03 100 - 800 ppm, Total Solid; < 4000 ppm,
Daya hantar listrik mohs/cm < 6000, 'Ion klorida <
600 ppm, Ion phoshat 20 - 40 ppm, Ion Sulfit 10
- 20 ppm, Hydrazin 0,1 - 0,5. Mmenuhi
persyaratan SNI
Produksi Air Panas
Pengoperasian ketel pemanas air berdasarkan pada
aturan baku berupa prosedur intruksi kerja yang
harus dipaharni oleh pekerja/teknisi
yang akan
bekerja pada ketel pernanas air. Intruksi kerja ini
sederhana meliputi pelayanan pengaturan nyala
api, pengisian air, pemeliharaan,
pengolahan air
ketel.

Prosedur Pengoperasian
Untuk keamanan ketel pemanas air diperlukan
petunjuk langkah-langkah pengoperasian. Sebelum
pengoperasian ketel pemanas air terlebih dahulu
dilakukan pemeriksaan
bagian luar dan dalam
dari
badan
ketel.
Pengetesan
katup-katup
pengaman dan pengaturan posisi tekanan kerja
1. Yakinkan alat pengaman kondisi baik , katup
kuras, katup ventilasi, katup uap, gelas
penduga, pompa air, bekerja dengan baik.
2. Pengisian air ketel sampai batas maksimum
--.,
gelas duga 130 mm skala.
3. Masukan bahan bakar padat 113 volume dapur
5 kg.
4. Nyalakan
api
dalam
dapur,
dengan
penambahan bahan bakar stabil (2 kg/6 menit)
sampai air mencapai suhu 100 QC
5. Setiap penambahan bahan bakar tutup ruang
pembakar
6. Selama periode pemanasan boiler (warm-up)
hingga ketel mulai bekerja pada kondisi
normal, buka katup uap 25% untuk penguapan
uap.
7. Pastikan tekanan dalam ketel yang ditunjukan
dalam manometer
sesuai dengan kondisi
operasinya.
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10. Lakukan
sirkulasi
dengan
menggunakan
pompa tahan asam selama maksimum 6 jam
11.. Selama sirkulasi periksa PH larutan pencuci,
apabila PH sudah diatas 2, tambahkan kembali
larutan peneuei seperti semula
12. Apabila kerak sudah bersih, keluarkan cairan,
kemudian dibilas dengan
air sampai bilasan
mendekati 7
13. Isi Ketel dengan air dan tambahkan larutan
treatment untuk meneegah korosi

8.

Bilamana nyala api terlalu tinggi atur
pengeluaran
gas
buang
melalui
katup
pengeluaran
gas, sehingga masukan udara
dapat diatur volumenya.
9. Batas terendah air boiler pada skala nol.
10. Pengisian air menggunakan pompa. Volume
air dibatasi sampai level maksimum batas
gelas duga 130 mm. Setelah mencapai skala
tersebut Tutup katup Pengisian air.
Prosedur Pemeliharaan
Setelah beroperasi supaya ketel pemanas air awet
dan berumur panjang diperlukan pemeliharaan
pada bagian dalam maupun bagian luar sebagai
berikut:
1. Matikan api di ruang bakar
2. Matikan pompa dan tutup katup-katup
3. Biarkan ketel pemanas air mendingin
4. Periksa bagian luar badan ketel uap
5. Tutup katup utama uap
6. Lepaskan semua flensa periksa semua katup,
alat pengaman, pompa, dan asesories.
7. Buka katup kuras dan keluarkan si sa air ketel
8. Bersihkan
ruang bakar dan lorong api
gunakan air bertekanan.
9. Bersihkan kotoran kerak (batu ketel) dan
korosi pada dinding sisi air dengan larutan
penghilang kerak
10. Setelah selesai pembersihan, pasang kembali
semua acesories ketel
11. Bilamana ketel pemanas air tidak dioperasikan
diisi air 90 % volume dari air softener dan
ditambahkan Na2P04
untuk menaikan pH
hingga mencapai pH 9 - 10
12. Bilamana
ketel
uap
disiapkan
untuk
dioperasikan
lihat petunjuk pengoperasian
ketel uap.
13. Lakukan langkah-langkah
pemeliharaan
ini
paling sedikit satu tahun sekali
Prosedur Pencucian Sisi Dalam Ketel
1. Ketel harus dalam keadaan dingin
2. Keluarkan airnya melalui valve blow down
3. Buka hand hole
4. Periksa keraknya
5. Tentukan larutan yang dapat melarutkan kerak
sebagai bahan peneuci kerak
6. Apabila kerak terlalu tebal dapat dilakukan
_ pembersihan seeara mekanik dulu dengan eara
mengeruk
7. Tutup kembali handhole, nyakinkan tidak
boeor ketika diisi air
8. Isi air
ketel
sampai pipa-pipa didalam
terendam
9. Tambahkan larutan peneuei sebanyak sepuluh
persen dari volume air
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HASIL PEMBAHASAN
Aspek Teknologi
Untuk mendapatkan ketel pemanas air yang aman
dan handal
dari segi teknologi, diperlukan
kegiatan pengujian yang meliputi pemeriksaan
pabrikasi, kalibrasi intrumentasi, uji tekan air
(hydrostatic test), Pemeriksaan air umpan ketel,
kinerja ketel pemanas air, aspek ekonomi dan
aspek resiko (risk analysis).
Pabrikasi
Pada seluruh sambungan las ketel pemanas air
dilakukan pemeriksaan sifat tampak (visual) dan
Penetran
Test untuk mengamati
eaeat-eaeat
permukaan.
Hasil pemeriksaan
baik tidak ditemukan eacatcacat takik-takik, prorositas dan terak, pemeriksaan
sub surface tidak dilakukan men gin gat ketebalan
bahan
6 mm,
dan
sebagai
penggantinya
pemeriksaan sifat tampak untuk setiap lapis las.
Las sejalan dengan hasil baik elektroda E 7016
sesuai ketentuan yang diberlakukan untuk material
tebal 6 mm tidak dilakukan radiografi test
Alat instrumentasi

1. Safety valve dikalibrasi dan diseting pada 1,5

.

2.
3.
4.

bar.
Manometer dikalibrasi hasilnya baik.
Suhu dikalibrasi dan dikoreksi.
Gelas ukur mudah dibaea.

Hidrostatik
Uji Hidrostatik dilakukan
untuk mendeteksi
adanya keboeoran pada ketel uap akibat kesalahan
fabrikasi
terutama
hasil
proses
pengelasan.
Sebelum pengisian air, tutup semua nozel, pipapip a dan bukaan yang lainnya, pastikan tutup
tersebut tidak akan boeor dan kuat menahan
tekanan air pada 1,5 x Maksimum
Working
Available Pressure (3 kg/cm'). Pasang manometer
pressure gage dengan tekanan 0 -10 kg/ern" pada
ketel untuk mengetahui besamya tekanan air dalam
ketel, siapkan air yang bersih, pompa beserta
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kelengkapannya. Tekanan yang ditunjukan oleh
manometer meneapai 4,5 kg/ern' adalah diatas 1,5
kali tekanan desain. Ditahan selama 60 menit,
selama periode penahanan tekanan dilakukan
pemeriksaan keboeoran pada seluruh bagian
sambungan las ketel. Setelah dipastikan bahwa
ketel tidak terjadi boeor dalam waktu ditahan
selama 60 menit dilakukan pemeriksaan, air
dikeluarkan seeara perlahan hingga tekanan
meneapai nol. Hasil uji baik tidak terjadi boeoran.

Untuk penyederhanaan perhitungan, maka energi
untuk pemanasan air ketel hingga tekanan operasi
diabaikan demikian sehingga perhitungan efisiensi
berdasarkan data ketika ketel beroperasi menurut
standar tekanan penggunaannya.
Berikut hasil analisis data pengujian kinerja ketel
pemanas air masing-masing menggunakan bahan
bakar kayu bekas pinus rasamala, kayu bekas
borneo, kayu limbah pohon kadaka kering:
Aspek Ekonomis
1. Ketel pemanas air posisi tegak bentuk
sederhana
dapat
dioperasikan
oleh
teknisi/pekerja melalui pelatihan pendek
2. Bahan bakar biomas dari limbah kayu jenis
borneo, rasamala, ranting-ranting pohon
berupa limbah yang mudah diperoleh dan
harganya murah
3. Harga ketel pemanas air ini relatif murah
karena umur peralatan ini dapat meneapai 20
tahun Kapasitas laju uap hasil uji 49 - 73 kg
uap/jam, dan tekanan meneapai. 1,13 - 1,20
Bar
4. Efisiensi termal ketel uap umumnya standar
(60-70 %), efisiensi ketel pemanas air masih
bias terdapat data 73% ketika menggunakan
limbah kayu bomeo.

Air Untuk Ketel
Air sumur sebelum diolah softener kesadahan
150 ppm dan setelah melewati softener kesadahan
menjadi 10 ppm. Dapat digunakan untuk ketel
pemanas air sederhana.
Kinerja Ketel
Efisiensi termal ketel pemanas air dapat diperoleh
menggunakan metoda input output energi termal,
dimana efisiensi (%)
T/

=

Euap

x 100%

(1)

E Bahan bakar

Metoda ini mengukur jumlah panas yang
diserap oleh air kemudian dibandingkan terhadap
total energi masuk (input) dari bahan bakar dengan
nilai panas bahan bakar tertinggi (HHV). Namun
demikian karena keterbatasan peralatan pengukur
pada pengujian ini, maka seeara sederhana energi
output eukup diambil dari energi yang diserap oleh
penguapan air dengan nilai kalor uap 540 keal/kg.
Sedangkan energi input bahan bakar dapat
disesuaikan dengan ketentuan. Nilai kalori bahan
bakar diambil berdasarkan perkiraan dari
pengalaman pengujian.
Disamping efisiensi termal ditentukan pula daya
panas dari proses pembakaran berdasarkan
hubungan
Daya panas (P) =

EBahan bakar
(kW)

Aspek Resiko (Risk Analysis)
Kontruksi ketel pemanas air mini bahan dari baja
karbon eenderung akan mengalami kerusakan
lebih awal dari pada umur teknik peralatan teknik
sebenamya, bilamana tidak dilakukan perawatan.
Adapun penyebab terjadinya kerusakan:
1. Kerusakan sisi api dapat disebabkan oleh
kemungkinan bahan bakar yang mengandung
minyak kayu membentuk deposit atau jelaga
menyebabkan Pemanasan lokal berlebili atau
____
. korosi oleh jelaga yang
menempel pada
dinding sisi api. Panas meningkat bahan
menjadi lemah. Dalam hal ini kemungkinan
terjadi sangat keeil.

(2)

lama uji (detik)

Tabel 4. Hasil Perhitungan
No

Jenis BB, NK (kcallkg)

Laju uap
kw.jam

1
2
3

Kayu bekas pinus rasamala,
4200
Kavu bekas borneo, 4000
Kayu limbah pohon kering,

3800

LajuBBI
Jam

Efisiensi
Rasio
uan/B
B

Efisiensi
%

Daya
Panas
kW

Ket
Tek (Bar)

49.32

13.2

3.7

48.00

64.73

1.20

73.13

16.88

4.3

73.13

78.75

1.13

59.49

16.27

3.7

52.84

72.14

1.15
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2. Kerusakan sisi air dapat disebabkan oleh air
pengisi ketel yang memiliki ph rendah kurang
dari ph 7 kondisi asam, dan atau deposit yang
mengendap pada permukaan pipa-pipa
menyebabkan aliran panas terhambat kearah
air sehingga terjadi pemanasan lokal berlebih
atau korosi, pipa menjadi lemah dan pecah.
3. Kerusakan akibat kekosongan air di dalam
ketel pemanas air bisa menimbulkan ledakan,
peralatan intrumen keselamatan kerja tidak
berfungsi baik karena tidak dipelihara

Ucapan terima kasih
Dengan telah selesainya tulisan tentang ketel
pemanas air mini tekanan rendah untuk
mendukung pengembangan industri kecil pengrajin
ukiran dan mebel kayu, penulis mengucapkan
terima kasih kepada
team pembuatan
perekayasaan konstruksi ketel pemanas air dan
pelaksana uji coba efisiensi energi.
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