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BAB I
PENDAHULUAN

Tiga model perpindahan kalor:
1. konduksi
2. konveksi
3. radiasi.
Perpindahan Kalor Konduksi
Jika ada perbedaan temperatur pada suatu benda, maka akan ada
perpindahan energi dari suhu tinggi ke suhu rendah, perpindahan energi ini
disebut konduksi. Laju perpindahan kalor konduksi:
q = −kA

∂T
∂x

(1.1)

Dimana: q = laju perpindahan kalor, watt
∂T/∂x = gradien suhu pada arah aliran kalor
k = konduktivitas termal bahan, watt/m. oC
Tanda negatif pada persamaan diatas diberikan supaya memenuhi hukum
termodinamika yaitu kalor mesti mengalir ke suhu yang lebih rendah seperti
ditunjukkan gambar 1.

Gambar 1. Sketsa yang menunjukkan arah aliran kalor.

Perhatikan gambar 2, jika sistem berada dalam kondisi stedi (tunak) yaitu
temperatur tidak berubah terhadap waktu, kita hanya perlu mengintegrasi

persamaan

(1.1).

Jika

terjadi

perubahan

suhu

terhadap

waktu

maka

penyelesaian persamaan diatas akan lebih kompleks.
Untuk elemen dengan ketebalan dx , keseimbangan energinya adalah:

Energi konduksi masuk dari kiri + kalor yang dibangkitkan dari elemen =
Perubahan energi dalam + energi konduksi keluar di sebelah kanan.

Energi masuk pada sisi kiri :

q x = −kA

∂T
∂x

Energi yang dibangkitkan elemen = qA dx
Perubahan energi dalam = ρcA

∂T
dx
∂τ

Energi keluar sisi kanan = qx+dx = − kA

∂T 
∂x  x + dx

 ∂T ∂  ∂T  
= − A k
+ k
dx 
 ∂x ∂x  ∂x  
dimana: q = energi yang dihasilkan per satuan volume, W/m 3
c = kalor spesifik bahan

ρ = kerapatan, kg/m3
τ = waktu

Gambar 2. Volume satuan untuk analisis konduksi kalor satu dimensi.

Dengan menggabungkan persamaan-persamaan diatas diperoleh:
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−kA

∂T
∂T
∂T
∂T
q̇ Adx= Adx
− A[k
 ∂ k
 dx]
∂x
∂x ∂x ∂x
∂

atau:
∂ k ∂ T q̇= c ∂T
∂x ∂ x
∂

(1.2)

Ini merupakan persamaan konduksi kalor satu dimensi. Untuk kondisi lebih dari
satu dimensi , keseimbangan energi adalah:

qx + qy + qz +qgen = qx+dx + qy+dy + qz+dz + dE/dτ

Dan jumlah energi diberikan oleh:
q x =−k dy dz

[

q xdx =− k

∂T
∂x

  ]

∂T
∂T
 ∂ k
dx dy dz
∂ x ∂x
∂x

q y =−kdx dz

[

q ydy =− k

∂T
∂y

  ]

∂T
∂T
 ∂ k
dy dx dz
∂y ∂y ∂y

q z =−k dx dyz

[

q zdz =− k

∂T
∂z

  ]

∂T
∂T
 ∂ k
dz dx dy
∂ z ∂z
∂z

qgen =q̇ dx dy dz
dE
∂T
= c dx dy dz
d
∂

Sehingga secara umum persamaan kalor konduksi tiga dimensi adalah:
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∂ k ∂ T  ∂ k ∂ T  ∂ k ∂ T q̇= c ∂ T
∂x ∂ x
∂y ∂y
∂z ∂ z
∂

(1-3)

Untuk konduktivitas termal konstan, persamaan (1.3) bisa ditulis
∂ 2 T ∂2 T ∂ 2 T q̇ 1 ∂ T


 =
∂ x 2 ∂ y 2 ∂ z 2 k  ∂

(1-3a)

Dimana: α = k/ρc disebut difusitas termal bahan. Makain besar harga α makin
cepat kalor berdifusi ke bahan. Difusivitas termal mempunyai satuan meter
kwadrat per detik.
Persamaan 1-3a bisa dirobah ke dalam koordinat silinder atau bola menjadi:
Koordinat silinder:
∂2 T 1 ∂T 1 ∂2 T ∂2 T q̇ 1 ∂ T



 =
∂ r 2 r ∂ r r 2 ∂ 2 ∂ z 2 k  ∂

(1-3b)

Koordinat bola:
1 ∂2
1
1
∂ 2 T q̇ 1 ∂T
∂ sin  ∂ T 
rT

 =
r ∂r 2
∂  r 2 sin 2  ∂ 2 k  ∂ 
r 2 sin  ∂ 





(1-3c)

Kondisi-kondisi khusus:
•

Aliran kalor satu dimensi kondisi stedi (tanpa pembangkitan panas):
d 2T
=0
dx 2

•

Aliran kalor pada koordinat silinder satu dimensi kondisi stedi (tanpa
pembangkitan panas):

d 2T 1 dT
+
=0
dr 2 r dr
•

Aliran kalor satu dimensi kondisi stedi dengan pembangkitan kalor:
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d 2T q
+ =0
dx 2 k

•

Konduksi kondisi stedi dua dimensi dengan pembangkitan kalor:
d 2T ∂ 2T
+
=0
dx 2 ∂y 2

Konduktivitas Termal
Konduktivitas termal ditentukan dari eksperimen. Harga-harga konduktivitas
untuk beberapa material ditunjukkan pada tabel 1. Umumnya, konduktivitas
termal sangat dipengaruhi oleh suhu.
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Konduktivitas termal untuk gas-gas yang umum ditunjukkan oleh gambar 4,
sedangkan gambar 5 menunjukkan konduktivitas termal untuk zat cair yang
umum. Gambar 6 adalah konduktivitas beberapa bahan padat yang umum.
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Perpindahan Kalor Konveksi
Sebuah pelat logam panas akan cepat menjadi dingin apabila ditempatkan
didepan sebuah kipas angin dibandingkan jika hanya dibiarkan di udara
diam.Kita sebut bahwa kalor di konveksi keluar dan kita sebut prosesnya
perpindahan kalor konveksi. Misalkan sebuah pelat dipanaskan seperti gambar
8. Suhu pelat adalah Tw dan suhu fluida T∞, kecepatan aliran terlihat pada
gambar. Kecepatan aliran berkurang sampai nol pada pelat karena efek gaya
viskos. Karena kecepatan lapisan fluida pada dinding nol, kalor hanya ditransfer
dengan cara konduksi pada titik ini. Karena itu kita bisa menggunakan
persamaan (1.1) dengan konduktivitas termal fluida dan gradien temperatur
fluida pada dinding. Namun kita tetap menyebutnya konveksi karena gradien
temperatur bergantung atas laju fluida dalam mengambil kalor.

Gambar 8. Perpindahan kalor konveksi dari sebuah pelat.

Efek keseluruhan konveksi, dirumuskan dengan Hukum Newton tentang
pendinginan:
q = hA (Tw - T∞)

(1-8)

Pada persamaan ini, laju perpindahan kalor dikaitkan dengan perbedaan
temperatur menyeluruh antara dinding dan fluida dan luas permukaan. Besaran
h disebut koefisien perpindahan kalor konveksi. Untuk kondisi kompleks, harga h
ditentukan secara eksperimen. Koefisien perpindahan kalor kadang-kadang
disebut juga konduktansi film. Satuan h adalah watt per meter kwadrat per derjat
Celsius, jika aliran kalor dalam watt.
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Perpindahan kalor Radiasi
Berbeda dengan perpindahan kalor konduksi dan konveksi dimana
perpindahan energi terjadi melalui media, maka kalor juga bisa dipindahkan
melalui ruang vakum. Mekanisme ini disebut radiasi elektromagnetik. Radiasi
elektromagnetik yang dihasilkan oleh perbedaan temperatur disebut radiasi
termal.
Dalam termodinamika, pembangkit panas ideal atau benda hitam akan
memancarkan energi sebanding dengan pangkat empat suhu mutlak benda dan
berbanding lurus dengan luas permukaan, atau:
qpancaran = σAT4

(1-9)

Dimana: σ = konstanta proporsional atau konstanta Stefan-Boltzmann
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= 5,669 x 10-8 W/m2.K4.
Energi radiasi bisa juga dirumuskan dengan:
q = FεFGσA(T14 – T24)

(1-11)

dimana: Fε = fungsi emisivitas
FG = fungsi faktor pandang geometri

Contoh soal 1:
Satu permukaan pelat tembaga yang tebalnya 3 cm, dijaga suhunya pada 400
o

C, dan permukaan satu lagi pada 100

o

C. Berapa banyak kalor yang

dipindahkan pada pelat?. Konduktivitas termal tembaga adalah 370 W/m. oC
pada 250 oC.
Jawab:
Dari hukum Fourier:
q
dT
= −k
A
dx
Dengan integrasi didapat:
q
dT − (370)(100 − 400)
= −k
=
= 3,7 MW/m2
A
dx
3 x10− 2
Contoh soal 2:
Udara dengan suhu 20 oC meniup pelat panas ukuran 50 x 75 cm yang dijaga
suhunya pada 250 oC. Koefisien perpindahan kalor konveksi adalah 25 W/m 2.oC.
Hitunglah perpindahan kalor.
Jawab:
q = hA (Tw - T∞)
= (25)(0,50)(0,75)(250 – 20)
= 2,156 kW.
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Contoh soal 3:
Misalkan pelat pada contoh soal 2 terbuat dari baja karbon (1%) tebal 2 cm dan
300 W hilang dari permukaan karena radiasi, hitunglah temperatur pelat bagian
dalam.
Jawab:
Kalor yang dikonduksikan melalui pelat mesti sama dengan jumlah kalor yang
hilang karena konveksi dan radiasi.
qkond = qkonv + qrad
-kA ∆T/∆x = 2,156 + 0,3 = 2,456 kW
∆T =

(−2456)(0,02)
= −3,05 oC
(0,5)(0,75)(43)

harga k diambila dari tabel 1. Temperatur dalam pelat didapat:
TI = 250 + 3,05 = 253,05 oC
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