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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan sangat berpengaruh terhadap perkembangan 

industri. Perkembangan industri yang semakin pesat dikarenakan kebutuhan 

masyarakat yang semakin kompleks. Banyak industri-industri  baik itu kecil 

ataupun besar menggunakan tenaga uap yang dihasilkan oleh ketel uap (boiler). 

Tenaga uap juga dapat digunakan sebagai sumber panas untuk proses lainnya. 

misalnya industri yang berskala besar yaitu pembuatan  plastik  menggunakan uap 

sebagai sumber pengeringan  sekaligus sebagai sumber panas untuk proses 

pemanasan, penguapan, dan penggerak turbin tidak terkecuali unit usaha 

menengah kebawah . 

Sebagai contohnya merupakan sebuah perusahaan Petrochemical yang berdiri 

sejak tahun 1995 dan berlokasi di Gresik. Bahan baku utamanya adalah Vincy 

Chloride Monomer (VCM) Resin dengan kapasitas produksi sebesar 12.000 

ton/tahun. Perusahaan ini memerlukan uap (Steam) dalam jumlah besar untuk 

proses pengeringan produk di dryer  sebelum produk di kemas. 

Kebutuhan untuk menghasilkan uap (Steam) di perusahaan Petrochemical 

pada proses pengeringan dibutuhkan beberapa instalasi salah satunya ketel uap 

(boiler) dengan kapasitas produksi Steam 10 ton/jam. Bahan bakar utama yang 

digunakan  adalah batu bara, ketel uap yang ada saat ini berkapasitas produksi uap 

(Steam) 19 ton/jam dengan tekanan steam maksimal 22 bar. 
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Djokosetyardjo (1990) telah mempelajari adanya ketel uap (boiler) di jaman 

ini sangat diperlukan karena fungsinya yang begitu besar. Pada kehidupan sehari-

hari perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing dan konversi energi 

dimana prosesnya membutuhkan Uap (Steam). Penggunaan ketel uap tersebut 

praktis dapat menghemat kapasitas bahan bakar dan dapat meningkatkan kapasitas 

produksi,sehingga memberi keuntungan dari segi ekonomis. 

1.2.Rumusan Masalah 

Sebuah perusahaan petrochemical yang proses produksinya membutuhkan uap 

(Steam) dalam jumlah besar untuk proses pengeringan produk di dryer. 

Kebutuhan untuk menghasilkan uap (Steam) pada proses pengeringan diambil dari 

boiler sebagai sumber uap. Ketel uap yang ada saat ini berkapasitas produksi uap 

(Steam) 19 ton/jam dengan tekanan steam maksimal 22 bar. Adanya penggunaan 

Steam dalam jumlah besar membuat perusahaan tersebut membutuhkan adanya 

boiler tambahan sebagai sumber uap. Boiler yang akan dirancang adalah boiler 

pipa api dengan kapasitas 10 ton/jam.  

Rumusan masalah pada perancangan difokuskan antara lain : 

1. Berapa kalor yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah uap (Steam) 

10ton/jam?  

2. Bagaimana dimensi dan gambar dari ketel uap (boiler) yang direncanakan? 
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1.3.Batasan Masalah 

Peracangan ketel uap (boiler) dengan Kapasitas 10 ton/jam ini akan dibatasi 

permasalahannya antara lain : 

1. Kapasitas 10 ton uap jenuh/jam tekanan 15 kg/cm
2
. 

2. Bahan bakar Batu Bara (gas-coal). 

3. Komponen Pendukung ketel uap (boiler) diabaikan. 

1.4.Tujuan Perancangan 

      Perancangan ketel uap pipa api ini bertujuan: 

1. Mengetahui kalor yang dibutuhkan untuk mengasilkan jumlah uap (steam) 

yang akan di hasilkan. 

2.  Mengetahui dimensi dan gambaran dari ketel uap (boiler) yang direncanakan. 

 


