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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Tahu 

 Tahu adalah suatu produk makanan berupa padatan lunak yang dibuat 

melalui proses pengolahan kedelai (Glycine sp.) dengan cara pengendapan 

proteinnya, dengan atau tidak ditambah bahan lain yang diizinkan (Badan 

Standarisasi Nasional, 1998). Tahu merupakan bahan pangan yang bertahan hanya 

selama 1 hari saja tanpa pengawet (Harti dkk., 2013). Tahu terdiri dari berbagai 

jenis, yaitu tahu putih, tahu kuning, tahu sutra, tahu cina, tahu keras, dan tahu 

kori. Perbedaan dari berbagai jenis tahu tersebut ialah pada proses pengolahannya 

dan jenis penggumpal yang digunakan (Sarwono dan Saragih, 2004). Bahan – 

bahan dasar pembuatan tahu antara lain kedelai, bahan penggumpal dan pewarna 

(jika perlu). Kedelai yang dipakai harus bermutu tinggi (kandungan gizi 

memenuhi standar), utuh dan bersih dari segala kotoran. Senyawa penggumpal 

yang biasa digunakan adalah kalsium sulfat (CaSO4), asam cuka, dan biang tahu, 

sedangkan zat pewarna yang dianjurkan dipakai adalah kunyit. Tahap-tahap dalam 

pembuatan tahu antara lain merendam kedelai, mengupas, menggiling, menyaring, 

memasak, menggumpalkan, mencetak dan memotong (Santoso, 2005).  

Tahu mengandung air 86 %, protein 8-12%, lemak 4-6% dan karbohidrat 1- 6%. 

Tahu juga mengandung berbagai mineral seperti kalsium, zat besi, fosfat, kalium, 

natrium; serta vitamin seperti kolin, vitamin B dan vitamin E. Kandungan asam 

lemak jenuhnya rendah dan bebas kolesterol (Santoso, 2005). 

 

2.1.1 Proses Pembuatan Tahu 

 Proses pembuatan tahu terdiri atas beberapa tahapan yaitu perendaman 

kedelai, penggilingan (kedelai sampai menjadi bubur), perebusan/pemasakan 

bubur kedelai, penyaringan (dengan memisahkan ampas dan sari kedelai), 
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penggumpalan protein, pencetakan / pengerasan (mengurangi kadar air dalam 

protein), pemotongan. 

 Proses utama dari prinsip pembuatan tahu itu adalah tahu di produksi 

dengan memanfaatkan sifat protein, yaitu “akan menggumpal bila bereaksi 

dengan asam”. Penggumpalan protein terjadi oleh asam cuka akan berlangsung 

secara cepat dan serentak diseluruh bagian cairan sari kedelai, sehingga sebagian 

besar air yang semula tercampur dalam sari kedelai akan terperangkap 

didalamnya. Pengeluaran air yang terperangkap tersebut kemudian di keluarkan 

dengan cara memberikan tekanan apabila semakin besar tekanan yang di berikan 

maka semakin banyak air yang akan dikeluarkan dari gumpalan protein. 

Gumpalan protein itulah yang kemudian disebut sebagai tahu. 

 Industri tahu merupakan industri yang sangat banyak menghasilkan limbah 

cair di karenakan sebagian limbah cair yang dihasilkan tahu berasal dari proses 

perendaman dan pencucian kedelai hingga sampai ke pencetakan / penekanan 

gumpalan protein, namun sebagian limbah tahu tersebut dapat dimanfaatkan 

kembali untuk penggumpalan protein tanpa diolah terlebih dahulu. Proses 

pembuatan tahu dalam dilihar pada Gambar 2.1. 

2.1.2 Proses Pemasakan Tahu 

 Proses pemasakan tahu terbagi menjadi beberapa bagian yaitu dimasak 

secara langsung seperti merebusnya melalui dandang ataupun menggunakan uap 

air bertekanan langsung ke dalam filtrat. Lama waktu pemasakan bervariasi yaitu 

dilakukan mulai dari 15 – 45 menit tergantung pada jumlah bubur kedelai yang 

dimasak kedalam tabung pemasakan hingga mencapai suhu 70 - 90℃, kemudian 

suhu diturunkan hingga 60-70℃ kemudian disaring dan tambahkan asam cuka 

(CH3COOH) atau cairan sisa (Whey) untuk mengendapkan protein hingga 

menggumpal kemudian gumpalan tersebut diambil dan dimasukkan ke pencetakan 

selanjutnya kemudian ditekan menggunakan beban berat agar air dan protein 

gumpalan tersebut terpisah sehingga menghasilkan tahu yang padat dan kenyal. 
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Kedelai 

Pencucian I 

Perendaman 

Air Bersih Air Kotor 

Penimbangan 

Pencucian II 
Pemisahan Kulit 

Luar 

Penggilingan Penambahan Air 

Pemasakan 

Koagulasi 

Pencetakan dan Pengepressan Air sisa 

Filtrat 

Tahu Kedelai 

Penyaringan 
Ampas Tahu 

Sari Kedelai 

koagulan 

Air 

Penurunan Suhu 

Gambar 2. 1 Diagram Proses Pembuatan Tahu 
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2.1.2 Pemanfaatan Ketel Uap untuk Proses Pemasakan Tahu 

 Proses perebusan kedelai dilakukan dengan pemanasan dengan sistem uap 

dan proses ini dilakukan kedalam bak berbentur bundar yang dibuat dari semen 

maupun logam anti karat yang dibagian bawahnya di pasang pipa aliran 

pemanasan uap. 

Sebuah sistem  pemanas dimana panas yang ditransfer dari Boiler atau 

sumber lain untuk unit pemanas dengan cara uap. Dalam hal ini pemanasan dalam 

sistem uap digunakan pada proses pembuatan tahu dengan cara, uap yang keluar 

melalui pipa besi yang berada di dinding Boiler dihubungkan kedalam bak 

penampung bubur kedelai, sehingga pemasakan tahu dilakukan dengan uap tanpa 

meninggalkan kerak yang menempel pada sisi dalam bagian penampung seperti 

pemasakan tradisional. tujuan dari proses perebusan adalah mendenaturasi protein 

dari kedelai sehingga protein mudah terkoagulasi saat penambahan bahan bumbu. 

Titik akhir perebusan ditandai dengan adanya uap ataupun gelembung-gelembung 

panas yang dihasilkan dari proses perebusan tersebut dan pengentalan 

larutan/bubur kedelai. 

 Kelebihan perebusan dengan menggunakan uap panas yang dihasilkan 

ketel uap antara lain adalah : meningkatkan efisiensi energi, meningkatkan 

kapasitas produksi, menghindari kerak yang terjadi di bak pemasak, dan 

menghindari bau sangit pada tahu (Rahayu, 2012: 27) 

 Proses pemasakan bubur kedelai dengan menggunakan ketel uap 

membutuhkan konsumsi uap yang cukup. Konsumsi uap yang berlebih daripada 

kapasitas produksi uap dapat menurunkan efesiensi ketel (Argha,1994). 

2.2 Ketel Uap atau Boiler 

 Boiler merupakan mesin kalor (thermal engineering) yang mentransfer 

energi-energi kimia atau energi otomatis menjadi energi kerja (usaha) (Muin 

1988:28. Boiler atau ketel uap adalah suatu alat berbentuk bejana tertutup yang 

digunakan untuk menghasilkan uap (steam). Uap diperoleh dengan memanaskan 

bejana yang berisi air dengan bahan bakar (Yohana dan Askhabulyamin 200:13). 

Boiler mengubah energi – energi kimia berbentuk energi yang lain untuk 

menghasilkan kerja. Boiler dirancang untuk melakukan atau memindahkan kalor 
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dari suatu sumber pembakaran, yang biasanya berupa pembakaran bahan bakar. 

Boiler terdiri atas dua komponen utama, yaitu :  

1. Furnace (ruang bakar) sebagai alat untuk mengubah energi kimia menjadi 

energi panas. 

2. Steam Drum yang mengubah energi pembakaran (energi panas) menjadi 

energi potensial steam (energi panas) 

Boiler pada dasarnya terdiri dari drum yang ditutup ujung dan pangkalnya dan 

dalam perkembangannya dilengkapi dengan pipa api maupun pipa air. Banyak 

orang mengklarifikasikan ketel steam tergantung kepada sudut pandang masing-

masing (Muin 1998:8). Air adalah media yang sangat murah dan mudah untuk 

digunakan sebagai media penyaluran panas ke suatu proses. Uap panas atau steam 

pada tekanan dan suhu tertentu mempunyai nilai energi yang kemudian digunakan 

untuk mengalirkan panas dalam bentuk energi kalor ke suatu proses. Apabila air 

dipanaskan hingga menjadi uap atau steam, maka volumenya akan meningkat 

sekitar 1600 kali, menghasilkan tenaga yang menyerupai bubuk mesiu yang 

mudah meledak, sehingga sistem boiler merupakan peralatan yang harus dikelola 

dan di jaga dengan baik. 

Energi kalor yang dibangkitkan dalam sistem boiler memiliki nilai tekanan, 

temperatur, dan laju aliran yang menentukan pemanfaatan steam yang akan 

digunakan. Berdasarkan tiga hal tersebut sistem boiler mengenal keadaan tekanan 

temperatur rendah (low pressure/LP), dan tekanan temperatur yang tinggi (high 

pressure/HP),  dengan kedua perbedaan itu pemanfaatan steam yang keluar dari 

sistem boiler dimanfaatkan untuk proses memanaskan cairan dan menjalankan 

sesuatu mesin (commercial dan industri boiler), atau membangkitkan energi listrik 

dengan merubah energi kalor menjadi energi listrik (power boiler). Namun disisi 

ada juga yang menggabungkan kedua sistem boiler tersebut, yang memanfaatkan 

tekanan temperatur yang tinggi untuk membangkitkan energi listrik, kemudian 

sisa steam dari turbin dengan keadaan tekanan temperatur rendah dapat 

dimanfaatkan ke dalam berbagai proses industri. 

Sistem boiler terdiri dari sistem air umpan, sistem uap atau steam dan sistem 

bahan bakar. Sistem air umpan berfungsi sebagai sistem penyedia air secara 
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otomatis maupun manual sesuai kebutuhan steam. Sistem steam berfungsi untuk 

mengumpulkan dan mengontrol produksi steam dalam boiler. Uap (steam) di 

alirkan melalui sistem pemipaan ke titik pengguna. Pada keseluruhan sistem, 

tekanan uap diatur menggunakan kran dan dipantau dengan alat pemantau 

tekanan. Sistem bahan bakar merupakan sistem yang digunakan untuk 

menyediakan bahan bakar untuk menghasilkan panas yang dibutuhkan. Peralatan 

yang dibutuhkan pada sistem bahan bakar boiler tergantung pada jenis bahan 

bakar yang digunakan pada sistem. 

2.2.1 Klasifikasi Boiler atau Ketel Uap 

Boiler di klasifikasikan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan fluida yang mengalir dalam pipa maka boiler di 

klasifikasikan menjadi :  

a. Boiler pipa api (fire tube boiler) 

Yaitu ketel-ketel pipa api dan gas asap yang digunakan untuk 

memanasi air dan uap, akan melalui silinder api, lorong-lorong api 

dan pipa-pipa ataupun tabung-tabung api (fire cylinder, fire duct, 

fire pipes dan fire tubes), yang dibagian luarnya terdapat air atau 

uap. Jenis-jenis ketel uap yang tergolong dalam ketel lorong api 

atau ketel pipa api adalah ketel-ketel uap kecil serta sederhana, 

yang hanya mampu memproduksi uap maksimum sebanyak 10 ton 

uap per jam, dengan tekanan maksimum 24 kg/cm2. Jadi ini adalah 

ketel-ketel untuk tekanan rendah. (M.J. Djokosetyadjo 2003:195) 

Boiler jenis ini pada bagian tubenya dialiri dengan gas pembakaran 

dan bagian lainnya yaitu sell dialiri air yang akan diuapkan. Tube-

tubenya langsugn di dinginkan oelh air yang melindunginya. 

Jumlah passs dari boiler tergantung dari jumlah laluan horizontal 

dari gas pembakaran diantara furnace dan pipa-pipa api. Laluan gas 

pembakaran pada furnace dihitung sebagai pass pertama. Boiler 

jenis ini banyak dipakai untuk industry pengolahan mulai skala 

kecil sampai skala menengah (Raharjo dan Karnowo 2008: 180). 
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Gambar 2. 2 Ketel Uap Pipa Api (Fire Bube Boiler) 

(Sumber : http://pembangkit-uap.blogspot.com) 

 

 

b. Boiler pipa air (water tube boiler) 

Yaitu ketel-ketel air atau uap di dalam pipa-pipa atau tabung-

tabung, yang dipanasi oleh api atau asap dibagian luarnya. Pada 

umumnya boiler jenis ini memiliki tekanan sedang yaitu antara 45 

kg/cm2 sampai dengan 140 kg/cm2, dengan produksi uap mencapai 

1.000 ton uap per jamnya. Jenis-jenis ketel ini mempunyai efisiensi 

total yang lebih besar dari pada ketel-ketel pipa api dan ketel pipa 

jenis ini sudah tidak menggunakan peralatan yang manual. (M.J. 

Djokosetyadjo 2003:196) 

Boiler jenis ini banyak dipakai untuk kebutuhan uap dengan skala 

besar. Prinsip kerja dari boiler pipa air berkebalikan dengan pipa 

api, gas pembakaran dari furnace dilewatkan ke pipa-pipa yang 

berisi air yang diuapkan (Raharjo dan Karnowo 2008: 180) 

 

http://pembangkit-uap.blogspot.com/
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Gambar 2. 3 Ketel Uap Pipa Air 

 (Sumber : http://danangnugroho.com) 

 

 

2. Berdasarkan pemakaiannya boiler dapat di klasifikasikan menjadi : 

a. Boiler stasioner (stasioner boiler) atau boiler tetap. 

Boiler stasioner ialah boiler yang didudukan diatas fondasi yang 

tetap, seperti boiler untuk pembangkit tenaga, untuk industri dan 

lain-lain yang sama. 

b. Boiler mobil (mobile boiler), boiler pindah atau boiler portable. 

Boiler mobil, ialah boiler yang dipasang pad, fondasi yang 

berpindah pindah (mobile) seperti boiler lokomotif, loko mobil dan 

boiler panjang serta lain yang sepertinya termasuk boiler kapal 

(marine boiler) 

3. Berdasarkan letak dapur (furnace), boiler diklasifikasi menjadi :  

a. Boiler dengan pembakaran di dalam (internally fired steam boiler) 

b. Boiler dengan pembakaran luar (outernally fired steam boiler) 

4. Berdasarkan jumlah lorong (boiler tube), boiler diklasifikasikan 

menjadi: 

a. Boiler dengan lorong tunggal (single tube steam boiler) 

b. Boiler dengan lorong ganda  (multi tubeler steam boiler) 

5. Tergantung pada poros tutup drum (shell), ketel diklasifikasikan 

sebagai: 

http://danangnugroho.com/
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a. Ketel tegak (vertical steam boiler) 

b. Ketel mendatar (horizontal steam boiler) 

6. Menurut bentuk dan letak pipa, ketel uap diklasifikasikan sebagai : 

a. Ketel dengsan pipa lurus, bengkok dan berlekak-lekuk (straight, 

bent and sinous tubuler heating surface). 

b. Ketel dengan pipa miring mendatar dan miring-tegak (horizontal, 

inclined or vertical tubuler heating surface). 

7. Menurut sistem peredaran air ketel (water circulation), ketel uap 

diklasifikasikan seabagai : 

a. Ketel dengan peredaran alam (natural circulation steam boiler). 

b. Ketel dengan peredaran paksa (forced circulatiom steam boiler). 

8. Tergantung kepada sumber panasnya (heat source) untuk pembuatan 

uap, ketel uap dapat diklasifikasikan sebagai : 

a. Ketel uap dengan bahan bakar alami 

b. Ketel uap dengan bahan bakar buatan 

c. Ketel uap dengan dapur listrik 

d. Ketel uap dengan energi nuklir 

Dalam perancangan boiler ada beberapa jenis factor yang harus 

diperhatikan dan dipertimbangkan aga boiler dapat bekerja dengan baik 

sesuai dengan kebutuhan. Factor yang mendasari pemilihan jenis boiler 

adalah sebagai berikut : 

a. Kapasitas yang digunakan 

b. Kondisi uap yang dibutuhkan 

c. Bahan bakar yang dibutuhkan 

d. Konstruksi yang sederhana 

2.2.2 Bagian-Bagian Pada Boiler 

1. Ruang Bakar (Furnace) 

Terdiri dari 2 ruangan, yaitu : 

1) Ruang pertama, berfungsi sebagai ruang pembakran, dimana panas 

yang dihasilkan diterima langsung oleh pipa-pipa air yang berada 
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didalam ruang dapur tersebut, yang terdiri dari pipa-pipa air dari drum 

ke header samping kanan kiri. 

2) Ruang kedua, merupakan ruang gas panas yang diterima dari hasil 

pembakaran dalam ruang pertama. Dalam ruang ini sebagian besar 

panas dari gas diterima oelh pipa-pipa air drum atas ke drum bawah. 

2. Forced Draft Fan (Fd Fan) 

Dalam ruang pembakaran pertama, udara pembakran ditiupkan oleh 

blower penghembus udara (forced draft fan) melalui kisi-kisi bagian 

bawah dapur (fire grates/under master). 

 

Gambar 2. 4 Fd Fan (Blower) 

 (Sumber : https://www.indiamart.com/proddetail/boiler-fd-fan) 

3. Drum Atas (Steam Drum) 

Drum atas berfungsi sebagai tempat pembentukan uap. 

 

Gambar 2. 5 Steam Drum (Tangki Uap) 

 (Sumber : http://www.dpy.my.id/) 

https://www.indiamart.com/proddetail/boiler-fd-fan
http://www.dpy.my.id/
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4. Pipa uap pemanas lanjut (super heater Pipe) 

Uap hasil penguapan didalam drum atas untuk sebagian turbin 

belum dapat dipergunakan, untuk itu harus dilakukan pemanasan uap lebih 

lanjut melalui pipa seperheater sehingga uap benar-benar kering dengan 

suhu 260-280℃. Superheater pipe ini dipasang di dalam ruang bakar 

kedua. 

5. Drum bawah (Mud Drum) 

Drum bawah berfungsi sebagai tempat pemanasan air yang 

didalamnya dipasang plat-plat pengumpul untuk memudahkan 

pembuangan arah keluar (blow down) 

6. Pipa-pipa air Header 

pipa-pipa air ini berfungsi sebagai tempat pemansan air yang dibuat 

sebanyak mungkin,sehingga penyerapan panas lebih merata dengan 

efisiensi tinggi. Pipa-pipa air ini terbagi menjadi : 

1) Pipa air yang menghubungkan drum atas dengan header 

muka/belakang. 

2) Pipa air yang menghubungkan drum dengan header samping 

Kenan/samping kiri. 

3) Pipa air yang menghubungkan drum atas dengan drum bawah. 

4) Pipa air yang menghubungkan drum bawah dengan header 

belakang. 

7. Pembuangan Abu (Ash Hopper) 

Abu yang terbawa gas panas dari ruang pembakaran pertama, 

terbuang/jatuh di dalam pembuangan abu yang berbentuk menyerupai 

kerucut. 
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Gambar 2. 6 Ash Hopper 

 (Sumber : https://www.azom.com/article) 

8. Pembuangan gas bekas  

Gas bekas setelah ruang pembakaran kedua dihisap oleh blower isap 

(induced draft fan) melalui saringan abu (dust collector) kemudian 

dibuang ke udara bebas melalui corong asap (chimney). 

Pengaturan tekanan didalam dapur didalam dilakukan pada corong keluar 

blower (exchaust) dengan klep yang diatur secara otomatis oleh alat 

hidrolis (furnace draft controller). 

 

Gambar 2. 7 Chimney 

 (Sumber : http://machineryequipmentonline.com) 

9. Pressure Furnace Draft Controller 

Pressure Furnace Draft Controller berfungsi sebagai pengatur tekanan 

permukaan. 

10. Induced Draft Fan 

Induced Draft Fan berfungsi untuk menghisap debu dari gas bekas 

https://www.azom.com/article
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Gambar 2. 8 Induced Draft Fan 

 (Sumber : http://www.scy-fan.com) 

11. Dust Collector 

Dust Collector berfungsi untuk menyaring abu gas bekas. 

 

Gambar 2. 9 Dust Collector 

 (Sumber : https://www.baghouse.com) 

12. Pipa Waterwall 

Pada ruang bakar ketel uap boiler komponen yang paling penting 

ialah waterwall, dimana panas yang dihasilkan pada pembakaran bahan 

bakar diserap waterwall, sehingga air yang terdapat pada pipa waterwall 

mengalami penaikan temperatur sampai berubah menjadi uap. Tube wall 

adalah merupakan pipa yang dirangkai membentuk dinding dan dipasang 

secara vertical pada empat sisi, sehingga membentuk ruangan persegi 

empat yang disebut ruang bakar, fungsi tube wall adalah alat pemanas 

dengan bidang yang luas sehingga mempercepat proses penguapan. 

13. Superheater  

http://www.scy-fan.com/
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Superheater adalah piranti penting unit pembangkit uap. Tujuannya adalah 

untuk meningkatkan temperatur uap jenuh tanpa menaikkan tekanannya. 

Biasanya piranti ini merupakan bagian integral dari ketel, dan ditempatkan 

dijalur gas asap panas dari dapur. Pada dari gas asap ini digunakan untuk 

memberikan panas lanjut pada uap. 

 

Gambar 2. 10 Superheater 

 (Sumber : http://www.thermodyneboilers.com) 

14. Alat-alat Pengaman Pada Boiler 

1) Katup Pengaman (Safety Valve) 

Fungsi dari katup pengaman ialah apabila tekanan kerja melebihi 

dari tekanan yang telah ditentukan sesuai dengan penyetelan klep 

pada katup pengaman ini. 

 

Gambar 2. 11 Safety Valve 

(Sumber : http://valvegntechnologies.blogspot.com) 

http://www.thermodyneboilers.com/
http://valvegntechnologies.blogspot.com/
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2) Gelas Penduga (Water Level Indicator) 

Alat ini berfungsi untuk melihat ketinggian air didalam drum atas 

guna memudahkan saat pengontrolan air dalam ketel pada saat 

ketel beroperasi 

 

Gambar 2. 12 Water Level Indicator 

(Sumber : mr-sawit.blogspot.com) 

 

3) Manometer  

Manometer adalah alat pengukur tekanan uap didalam boiler yang 

dipasang satu buah dengan tujuan sebagai penunjuk uap basah 

(saturated) dan satu buah lagi dipasang untuk tekanan uap kering 

(superheated). 

 

Gambar 2. 13 Manometer 

 (Sumber : https://www.shutterstock.com/) 

4) Kran uap induk  

Keran uap induk (main steam valve) berfungsi sebagai alat untuk 

membuka dan menutup aliran uap boiler yang terpasang pada pipa 

induk. 

https://www.shutterstock.com/
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Gambar 2. 14 Main Steam Valve 

(Sumber : teamboilerpitsujiku.blogspot.com) 

5) Panel Utama (Main Panel) 

Panel Utama (Main Panel) berfungsi sebagai alat pengontrol atau 

alat pengaman semua alat-alat pada boiler. 

2.2.3 Material Pada Boiler 

 Bejana pada suatu ketel uap biasanya terbuat dari baja (steel /alloy steel), 

atau awalnya dari besi tempa. Baja stainless sebenarnya tidak disarankan (oleh 

ASME Boiler Code) untuk digunakan pada bagian-bagian yang basah dari ketel 

uap modern, tapi seringkali digunakan pada bagian super heater yang tidak akan 

terpapar ke cairan ketel uap.Tembaga atau kuningan sering digunakan karena 

lebih mudah di-pabrikasi untuk ketel uap ukuran kecil. Sejarahnya, tembaga 

sering digunakan untuk peti api (firebox) (terutama untuk lokomotif uap air, 

karena kemudahannya dibentuk dan pengantar panas yang tinggi; namun, saat ini, 

harga tembaga yang tinggi menjadi pilihan yang tidak ekonomis dan lebih murah 

menggunakan material pengganti (seperti baja) 

Untuk kebanyakan ketel uap Victorian, hanya menggukaan besi tempa 

kualitas paling tinggi, yang dirakit menggunakan keling (rivet). Kualitas yang 

tinggi dari lembaran dan kecocokan untuk kehandalan yang tinggi digunakan pada 

aplikasi yang kritikal, seperti ketel uap tekanan tinggi. Pada abad 20, untuk 

praktisnya desain bergerak kearah penggunaan baja, dimana lebih kuat dan lebih 

murah, dengan konstruksi las, yang lebih cepat dan sedikit pekerja. 

Besi tuang (cast iron)digunakan untuk bejana pemanas untuk pemanas air. 

Walaupun suatu pemanas biasanya disebut “pendidih” (boiler), karena tujuannya 
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adalah untuk membuat air panas, bukan uap air, karena dioperasikan pada tekanan 

rendah dan menghindari pendidihan sebenarnya. Kerapuhan dari besi tuang 

menjadikannya tidak cocok untuk ketel uap tekanan tinggi. 

Umumnya Kontruksi pada boiler yaitu menggunakan material dari baja 

paduan rendah untuk itu perlu diperhatikan proses pengelasan dari baja paduan 

rendah tersebut. Pengertian dari baja paduan rendah ialah sekelompok baja paduan 

yang mempunyai kadar karbon yang sama dengan baja lunak tetapi ditambah 

dengan sedikit unsur paduan. Dengan penambahan unsur paduan ini, kekuatan 

baja dapat dinaikkan daya tahan korosi, terhadap aus dan terhadap panas juga 

menjadi lebih baik. Baja paduan rendah masih dibagi lagi menurut sifatnya yaitu : 

tahan suhu rendah, mempunyai kekuatan tinggi dan tahan panas. Berikut ini 

adalah pengelasan pada baja paduan rendah : 

a) Hal-hal Umum : Cara pengelasan yang banyak digunakan pada baja 

paduan rendah adalah las busur elektroda terbungkus, las busur rendam 

dan las MIG. Dalam pengelasan baja paduan rendah dapat terjadi 

pengrusakan sifat daerah lasan karena adanya siklus termal. Karena itu 

pengawasan prosedur dan kondisi pengelasan untuk baja ini harus ketat. 

b) Perubahan struktur pada daerah las : Selama pengelasan, karena adanya 

pemanasan dan pendinginan yang cepat daerah HAZ menjadi keras. 

Kekerasan yang dapat dicapai tergantung kecepatan pendinginan dan 

komposisi kimianya. 

 

 

 

 

Gambar 2. 15 Hubungan antara Karbon Ekivalen Cek dengan kekerasan Vickers 
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c) Retak Las : Retak las adalah cacat yang berbahaya bagi keamanan 

konstruksi las, karenan itu harus dihindari sejauh mungkin. Dari 

pengalaman terdapat tigas factor yang mempengaruhi terbentuknya las, 

yaitu pengerasan daerah HAZ yang tergantung pada posisi kimia dan baja, 

hydrogen dan difusi pada daerah HAZ dan tegangan pada sambungan. 

 

2.3 Proses Pembentukan Uap 

 Proses penguapan adalah proses terjadi saat molekul-molekul air berusaha 

melepaskan diri dari tempat atau lingkungannya  di karenakan adanya gaya Tarik 

menarik antar molekul air dan berubah menjadi molekul uapa yang kecepatan 

gerakannya melebihi kecepatan gerak molekul air semula. Molekul-molekul air 

berubah menjadi molekul uap atau disebut juga bahwa air tersebut dalam keadaan 

mendidih, karena permukaan air menjadi bergejolak. Temperatur air pada saat itu 

mencapai “temperatur didih” yaitu Td Kelvin, bila di tambahkan api masih 

ditambah besarnya, maka temperatur mendidih Td K tidak akan berubah dan tetap 

saja besarnya, selama tekanan yang ada diatasnya dipertahankan besarnya. 

 Uap yang dihasilkan dari proses pemanasan dibagi menjadi 2 yaitu uap 

kenyang dan uap yang dipanaskan lanjut. Uap kenyang adalah uap yang dalam 

keadaaan setimbang dengan air yang ada di atau bawahnya. uap kenyang 

senantiasa mempunyai pasangan-pasangan harga antara tekanan (p) dengan 

temperatur mendidihnya (Td). Bila tekanan dinaikkan, temperatur mendidih akan 

naik dan sebaliknya bila tekanan diturunkan, maka temperatur mendidih juga akan 

turun. Sedangkan uap yang di panaskan lanjut superheated steam adalah hasil dari 

pemanasan lebih lanjut dari uap kenyang dengan menjaga tekanan. Pemanasan ini 

menggunakan suhu yang jauh lebih tinggi dari pada temperatur sebelumnya. 

2.4 Bahan Bakar Pada Ketel Uap (Boiler) 

 Bahan bakar (fuel) adalah segala bahan yang dapat dibakar. Jadi untuk 

melakukan pembakaran diperlukan tiga unsur, yaitu : 

 Bahan bakar 

 Oksigen dari udara pembakaran 
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 Suhu untuk memulai pembakaran. 

Panas (kalori) yang timbul karena pembakaran bahan bakar disebut hasil 

pembakaran atau nilai bakar (heating value atau calorific value of fuel) 

Pada steam power plant, dipergunakan tiga jenis bahan bakar yaitu :  

1. Bahan bakar padat (Solid Fuel). 

2. Bahan bakar cair (Liquid Fuel). 

3. Bahan bakar gas (Gaseus Fuel). 

Jadi tergantung kepada jenis bahan bakar yang dipakai pada suatu satu unit ketel 

uap (steam boiler) bisa memakai salah satu sistem pembakaran sebagai berikut : 

a. Sistem pembakaran bahan bakar gas 

Bahan bakar gas, termasuk gas alam yang mudah terbakar dikarenakan gas mudah 

tercampur dengan udara sehingga memudahkannya terbakar. Alat pembakar gas 

(gas burner) yang umum dipakai ialah alat gas atmosferik (atmospheric gas 

burner) 

b. Sistem pembakaran bahan bakar minyak 

Bahan bakar minyak lebih sulit terbakar dibandingkan bahan bakar gas alam, 

sebab sebelum dilakukan pembakaran pada burner, terlebih dahulu bahan bakar 

minyak harus dipersiapkan, misalnya percampurannya dengan udara. 

c. Sistem pembakaran bahan batu bara 

Bahan bakar batu bara memerlukan 4 macam dalam sistem pembakarannya, yaitu 

: 

a) Dapur Kisi (Stroke Furnace) 

b) Dapur Bubuk Batu Bara (Pulveried-coal Furnace) 

c) Dapur Siklon (Cyclone furnace) 

d) Dapur Bantalan Udara (Fluidized-bed combustion system) 
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2.5 Perpindahan Panas pada Ketel Uap 

 Panas yang dihasilkan karena pembakaran bahan bakar dan udara, yang 

berupa api (yang menyala) dan Gas Asap (yang tidak menyala) dipindahkan 

kepada air, uap ataupun udara, melalui bidang yang dipanaskan atau Heating 

Surface, pada suatu instalasi ketel uap, dengan tiga cara : 

a. Dengan cara Pancaran atau Radiasi 

b. Dengan cara Aliran atau Konveksi 

c. Dengan cara Perambatan atau Konduksi 

a. Perpindahan panas secara Pancaran atau Radiasi  

Perpindahan panas secara Pancaran atau Radiasi adalah perpindahan panas 

antara suatu benda ke-benda yang lain dengan jalan melalui Gelombang-

gelombang Elektro-Magnetis tanpa tergantung pada ada atau tidaknya 

Media atau Zat diantara benda yang menerima pancaran panas tersebut. 

Radiasi terjadi pada setiap benda dimana suatu benda memancarkan 

gelombang elektromagnetik dengan flux radiasi yang ditentukan oleh 

temperatur benda tersebut (Hukum Stefan-Boltzman). Proses ini juga 

dikenal sebagai proses dengan radiasi termal. Hal yang membedakan 

adalah panjang gelombang elektromagnetik yang berbeda-beda. Radiasi 

termal adalah radiasi yang dipancarkan oleh zat padat, cair dan gas 

menurut temperaturnya. 

 Banyaknya panas yang diterima secara pancaran atau Qp 

berdasarkan rumus dari Stephan-Boltzman adalah sebesar :  

Qp = Cz.F. [Tapi : 100)4 – (Tbenda : 100)4] KJ/Jam 

Cz konstanta pancaran dari Stephen-Boltzmann yang dinyatakan dalam 

Kilojoule/m2. Jam. K4 atau Watt/m2 . K4 

Bila Cz dinyatakan dalam kilojoule/m2 . jam . K4 maka Qp dinyatakan 

dalam Kilojoule/jam. 

Bila Cz dinyatakan dalam Watt/m2 . jam . K4 maka Qp dinyatakan dalam 

Watt. 

Adapun besarnya Cz antara lain oleh : 

 Keadaan permukaan bidang yang dipanasi, kasar , halus. 

 Bahan benda yang dipanasi : besi, tembaga, aluminium, dll. 
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 Warna bidang benda yang dipanasi : hitam, abu-abu, putih, dll. 

 

F = luas bidang yang dipanasi, dalam m2 

T = Temperatur dalam Kelvin 

Untuk perhitungan-perhitungan praktis lebih lanjut dalam teknik ketel uap, 

besarnya harga konstanta Stephan-Boltzmann 

Cz = 16,75 KJ/m2 . jam. K4 = 4,65 Watt/m2.K4 

 

b. Perpindahan Panas Secara Alami atau Konveksi 

 

Perpindahan panas Secara Alami atau Konveksi adalah perpindahan panas 

yang dilakukan oelh moleku-molekul suatu fluida (cair maupun gas). 

Besarnya konveksi bergantung pada luas permukaan benda yang 

bersinggungan dengan fluida (A), perbedaan suhu antara permukaan benda 

dengan fluida (∆T), dan koefisien konveksi (h). 

Bila pergerakan molekul-molekul dari fluida tersebut disebabkan karena 

perbedaan temperatur, maka perpindahan panasnya disebut Konveksi 

Bebas (free convection) atau konveksi ilmiah (natural convection). Bila 

gerakan molekul-molekul tersebut sebagai akibat dari Kekuatan Mekanis 

(karena dipompa atau karena dihembus dengan fan) maka perpindahan 

panasnya disebut konveksi paksa (forced convection). 

Dalam gerakannya molekul-molekul api disebut tidak perlu melalui 

lintasan yang lurus untuk mencapai dinding ketel atau bidang yang 

dipanasi. 

Jumlah panas yang diserahkan secara konveksi  

Qk = Qk = α. F. (Tapi – Tdinding) KJ/jam 

α = angka peralihan panas dari api kedinding ketel dinyatakan dalam 

Kilojoule/m2.jam. K atau Watt/m2.K. 

F = Luas bidang yang dipanasi dinyatakan dalam m2 

T = Temperatur dalam kelvin. 

c. Perpindahan panas secara Perambatan atau Konduksi  
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Perpindahan panas secara Perambatan atau Konduksi adalah perpindahan 

panas dari satu bagian benda padat ke bagian benda lain dari benda padat 

yang sama, atau dari benda padat yang satu ke benda padat yang lain 

karena terjadinya persinggungan fisik (kontak fisik atau menempel), tanpa 

terjadinya perpindahan molekul-molekul dari benda padat itu sendiri. 

Di dalam dinding ketel tersebut, panas akan dirambatkan oleh molekul-

molekul dinding ketel sebelah luar yang berbatasan dengan api, menuju ke 

molekul-molekul dinding ketel sebelah dalam bebatasan dengan air, uap 

ataupun udara. 

Perambatan panas melalui benda padat menempuh jarak yang terpendek. 

Jumlah panas yang dirambatkan = QR melalui dinding ketel adalah 

sebesar:  

QR = 
𝛿

𝑠
 . F . (Td1 – Td2) KJ/jam 

δ = Angka perambatan panas di dalam dinding ketel dinyatakan dalam 

KJ/m.jam K atau Watt/m. K. 

s = tebal dinding ketel dinyatakan dalam meter. 

F = Luas dinding ketel yang merambatkan panas, dalam m2 

Td1 = Temperatur dinding ketel yang berbatasan dengan api. 

Td2 = Temperatur dinding ketel yang berbatasan dengan air, uap atau udara. 
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