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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Boiler merupakan peralatan utama pada industri pengolahan kelapa sawit 

yang berfungsi sebagai alat pembentukkan uap yang mampu mengkonversikan 

energi kimia dari bahan bakar padat menjadi energi panas dalam bentuk uap 

(Syamsir, 1998). Uap yang dihasilakan  dari pembakaran digunakan turbin untuk 

menghasilkan energi listrik. Selama proses pembakaran masih ada energi yang 

terbuang begitu saja, yaitu gas buang asap panas boiler. 

Jackson (1998) tentang pemanfaatan gas buang akan menghasiklan 

keuntungan memperkecil biaya pada proses pemanasan yang dipakai, juga dapat 

menurunkan temperature gas buang sehingga memperkecil pecemaran udara 

lingkungan. 

Salah satu cara untuk mengoptimasi penghematan energi ini, maka perlu 

dikembangkan pemanfaatan gas buang pabrik kelapa sawit yang dimanfaatkan 

untuk udara pengeringan di kernel dryel. Dalam hal ini yang dapat memindahkan 

panas dari gas buang boiler adalah alat penukar kalor. 

Alat penukar kalor merupakan alat yang digunakan untuk proses 

perpindahan energi dalam bentuk panas dari fluida yang memiliki kalor tinggi ke 

fluida lain yang berbeda suhunya. Pada pabrik pengolahan kelapa sawit, APK 

mempunyai cara kerja menangkap energi panas gas asap boiler dan mengalirkan 

udara bersih, sehingga udara bersih ini diharapkan dapat menjadi sumber kalor 

untuk mendapatkan kernel dryer. Alat penukar kalor berpengaruh dalam industri 

pengolahan kelapa sawit terhadap keberhasilan keseluruhan rangkaian proses, 

maka alat penukar kalor dituntut untuk memiliki kinerja yang baik agar dapat 

diperoleh hasil yang maksimal serta dapat menunjang penuh terhadap suatu 

operasional unit. Kinerja alat penukar kalor di pengaruhi oleh banyak factor 

seperti kecepatan aliran fluida, kecepatan udara bersih masuk alat penukar kalor, 

temperature udara bersih masuk alat penukar kalor, dimensi pipa, partikel udara, 
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kecepatan udara buang chimney masuk apk, temperature buang chimney masuk 

apk, jumlah kalor pada alat penukar kalor dll. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang berkaitan apk yaitu perancangan 

alat penukar kalor dengan memanfaatkan gas buang boiler sebagai pengering di 

kernel dryer (Arif, 2014), mendapatkan kesimpulan temperature fluida gas panas 

keluar (Th,o) menjadi turun dikarenakan adanya perpindahan kalor secara 

konveksi dari gas panas ke udara dingin. 

1.2 Tujuan 

a. Mahasiswa dapat mengetahui dan menyebutkan bagian-bagian dari 

boiler. 

b. Mengetahui spare part menyebut spare part pada boiler. 

1.3 Manfaat 

a. Dapat menganalisis peluang penghematan energi dengan pemanfaatan 

gas buang sebagai media pemanas awal umpan air masuk menggunakan 

economizer. 

b. Dapat mengetahui faktor yang mempenngaruhi kinerja pada water tube 

boiler. 

c. Sebagai sarana untuk pencapaian pembelajaran mata kuliah praktek 

teknik konversi energi.  

d. dapat membantu dalam manajemen inventory spare part wilmar nabati 

Indonesia pelintung central engineering.  
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