
 

59 

 

Nazariah Al-Vanesa, 2021 

OPTIMASI PERFORMA HIGH PRESSURE HEATER (HPH) DENGAN PENDEKATAN VARIASI 

DIAMETER LUAR TUBE (STUDI KASUS DI UPK TARAHAN) 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Teknik, Program Studi S-1 Teknik Mesin 

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan perhitungan dengan analisis temal dalam penelitian ini, penulis dapat 

menyimpulkan yatiu: 

a. Dengan variasi ukuran ODtube , pada nilai ∆Ptube sama dengan 0,261 
kg

cm2 

merupakan nilai standar dari batas 0,4 
kg

cm2 yang dimiliki oleh ODtube sebesar 

19,05mm. Akan tetapi, pada ODtube sebesar 15,875mm memiliki ∆Ptube sama 

dengan 0,415
kg

cm2. Hal ini dapat dikatakan bahwa semakin besar ODtube maka 

∆Ptube menurun.  

b. Dimensi Optimum shell and tube didapat dengan diameter luar tube sebesar 

19,05mm. Dimana diameter luar tube optimal didapatkan dengan nilai pressure 

drop sisi tube dan shell sebesar 0,4kg/cm2. Dengan penambahan diameter luar 

tube dari desain awal komponen mengakibatkan tegangan menurun menjadi 

47,53 MPa dibandingkan dengan tegangan dengan desain sebelumnya sebesar 

55,92 MPa. Sehingga hal ini, akan berpengaruh terhadap nilai safety factor. 

Dimana dengan dimensi ODtube sebesar 19,05, tegangan yang terjadi masih 

dalam kondisi aman dengan safety factor sebesar 5,36.  

c. Dengan penambahan banyaknya plugging dapat mengakibatkan penambahan 

kecepatan aliran feedwater didalam tube sehingga akan memperbesar gaya 

gesek fluida dengan permukaan tube. Besarnya gesekan fluida akan 

mempermudah proses heat transfer yang terjadi. Dimana batas maksimum 

kecepatan aliran feedwater yaitu 2,44m/s, maka kecepatan maksimum dari 

HPH ini yaitu 2,37m/s dengan banyak plugging maksimum sebesar 118 atau 

24%. Pada kecepatan 2,37m/s memiliki nilai effectiveness 0,819 dan pressure 

drop pada tube 0,48. 
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5.2  Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah didapat oleh penulis melalui 

penelitian ini, maka terdapat saran yaitu: 

a. Untuk mengetahi fenomena lebih lanjut perlu dilakukan penelitian penyebab 

pressure drop yang melebihi batas maksimum.  

b. Perlu dilakukan pemeriksaan dan pengecekan lebih lanjut untuk mengetahui 

tingkat pengotoran sehingga dapat dilakukan pembersihan HPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


