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Pendahuluan 

 Pada motor bakar atau mesin penghasil panas lain selalu ada panas yang tidak 

terpakai dan panas ini masih dapat dimanfaatkan untuk pengeringan, menghasilkan air 

panas, pemanasan ruangan atau penggunaan lainnya. Panas ini jika tidak 

dimanfaatkan , yang berarti terbuang ke atmosfir ,  akan menjadi polusi thermal. 

Selain itu pemanfaatan panas terbuang ini akan menyebabkan motor bakar atau mesin 

penghasil panas lain lebih ekonomis karena pemanfaatan panasnya lebih optimal.  

 Paper ini akan membahas pemanfaatan panas mulai dari penghitungan panas 

terbuangnya sampai peralatan untuk pemanfaatan panas terbuang , tetapi tidak 

dimaksudkan sebagai paper yang membahas secara rinci, melainkan secara garis 

besarnya. 

 

Penghitungan panas terbuang 

  

 Perhitungan panas terbuang mencakup jumlah, kualitas dan ketersediaannya.  

Jumlah panas terbuang dihitung dengan  rumus laju enthalpy 
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 H =  m  h 

H = total laju enthalpi aliran panas terbuang, KJ/dt 

m = laju aliran massa panas terbuang,  Kg/dt 

h = enthalpy spesifik aliran panas terbuang, KJ/kg 

 

Sedangkan Laju aliran  massanya  dihitung dari debit aliran tsb. 

m  = ρ Q 

ρ  =  kerapatan bahan, Kg/m3 

Q = debit aliran panas terbuang,  m3 / dt 

 

Pemanfaatan panas terbuang ini lebih tergantung pada kesesuaian kualitas 

dengan pemakaiannya dan pada ketersediaan saat akan digunakan dibanding pada 

jumlah panas yang tersedia.  Kualitas ini ditunjukkan dengan temperaturnya.. 

Semakin tinggi temperatur semakin berkualitas panas ini dan semakin bermanfaat 

panas terbuang ini. Agar panas terbuang dapat dimanfaatkan, maka harus ada 

kesesuaian antara waktu  pemakaian dengan waktu pengeluaran (ketersediaan) panas 

seperti terlihat pada gambar 1  

 Pada gambar 1a Sumber panas terbuang (garis penuh ) adalah panas terbuang 

dari oven yang beroperasi  pada  200 0 C pada shift 2 sedangkan beban untuk 

pemanasan dibutuhkan pada shift 1 untuk pemanasan air ke 70 0 C . Dilihat dari 

jumlah panas, sumber panas terbuang cukup  untuk mengatasi beban tetapi kesesuaian 

waktunya tidak terjadi.  Jika seperti ini, beberapa hal dapat dilakukan : Menjadwalkan 

kembali waktu pengoperasian, menghasilkan air panas pada shift 2 (dengan 

memanfaatkan panas terbuang) untuk kemudian disimpan dan digunakan pada shift 1 

hari berikutnya   atau mencari sumber panas lain untuk  pemanasan air tsb. 

 Pada gambar 1b sumber panas terbuang (garis penuh), air pendingin 

kondensor, sangat  tidak sesuai antara jumlah dengan bebannya (garis putus-putus).  

Sedangkan pada gambar 1c  sumber dan bebannya sangat sesuai , panas terbuang dari 

sumber panas ini dapat dimanfaatkan untuk mangatasi beban pemanasan . 
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Klasifikasi panas terbuang 

 

 Temperatur panas terbuang antara  25  0C  dan  1650  0C  dikelompokkan 

menjadi tiga, kisaran tinggi, menengah dan rendah. 

 

 Kisaran tinggi  antara   temperatur  590  0C  dan  1650  0C. 

 Menengah antara  200  0C  dan  590  0C. 

 Rendah  antara   25  0C  dan   200  0C                          . 

 Panas terbuang pada kisaran tinggi dikatakan berkulitas tinggi karena paling 

berguna dan lebih murah per unit pemanfaatan panasnya dari pada panas kualitas 

rendah tetapi peralatan yang dibutuhkan  pada kisaran ini membutuhkan investasi 

yang tinggi karena teknologi dan materialnya khusus. Panas pada kisaran tinggi dapat 

digunakan untuk menghasilkan kerja dengan turbin gas atau turbin uap.  

 Penggunaan panas pada kisaran rendah lebih menyulitkan dan tidak praktis untuk 

menghasilkan kerja . Jika panas pada kisaran rendah ini akan digunakan, di perlukan 

pompa kalor untuk menaikkan  temperatur sumber agar sesuai dengan temperature 

beban . Penggunaan panas terbuang pada kisaran ini adalah untuk pemanasan awal 

cairan ataupun gas.  

Panas kisaran menengah dapat juga digunakan untuk menghasilkan kerja 

selain dapat digunakan untuk menggantikan sumber panas untuk  proses. 

 

 Sumber panas kisaran tinggi misalnya adalah panas terbuang dari tungku 

peleburan logam. Sumber panas kisaran menengah misalnya berasal dari panas gas 

buang motor bakar dan Sumber panas rendah dari air panas hasil pendinginan mesin 

las, pompa dll. 

  

Survey panas terbuang 

 Untuk melakukan pemanfaatan panas terbuang perlu dilakukan survey panas 

terlebih dulu. Survey panas terbuang ini merupakan bagian dari  audit energi berupa 

studi tentang sumber panas terbuang  dan peluang pemanfaatannya.  Survey ini 

dilakukan beberapa tahap.  Tahap satu mengidentifikasi setiap aliran non produk yang 

mengandung energi yang bukan hanya dilakukan terhadap aliran panas terbuang tetapi 

juga pada aliran kimia terbuang seperti bahan  bakar.    Dan tahap dua mempelajari 
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lebih lanjut asal dari aliran panas terbuang  serta  mengumpulkan informasi lengkap 

sehingga dapat dibuat neraca keluar masuk energi sistim yang menghasilkan panas 

terbuang ini. 

 

Peralatan  pemanfaatan panas terbuang 

 Peralatan pemanfaatan panas terbuang yang digunakan adalah alat pemindah 

panas (heat exchanger) untuk memanaskan fluida dingin dengan fluida panas dari 

aliran panas terbuang. Spesifikasi heat exchanger mencakup kapasitas perpindahan 

panas, temperatur  fluida, penurunan tekanan yang dibolehkan pada masin-masing 

aliran fluida dan debit fluida memasuki pemindah panas ini.  

 Spesifikasi ini menentukan konstruksi dan biaya pemindah panas yang 

digunakan. Design yang dipilih merupakan perimbangan antara penurunan tekanan, 

efektifitas pemindahan panas dan biaya. Peralatan yang dipakai diantaranya 

rekuperator dan roda panas. 

 1. Penukar panas dari gas ke gas , rekuperator. 

Konfigurasi yang paling sederhanan rekuperator logam radiatif yang terdiri dari 

dua selongsong (tube) logam yang satu sumbu, gambar 2.1. Peralatan ini paling sering 

digunakan pada pengambilan panas tungku bertemperatur tinggi untuk pemanasan 

udara yang akan digunakan pada pembakaran tungku tsb.  Selongsong terdalam 

mengalirkan gas buang panas sedangkan selongsong luarnya mengalirkan udara 

pembakaran dari atmosfir ke ruang bakar tungku tsb.  

 Bentuk umum rekuperator generasi kedua adalah rekuperator selongsong 

konvektif, gambar 2.2. Kuperator ini merupakan kombinasi antara radiatif dan 

konvektif. Gas panas dialirkan melalui sejumlah selongsong parallel berdiameter kecil 

sementara udara untuk pembakaran memasuki ruang yang mengelilingi bagian luar 

selongsong ini. Udara untuk pembakaran melewati secara menyilang bagian luar pipa 

panas, satu atau beberapa kali aliran. Jika pipa panas diberi sirip (baffle) maka aliran 

melalui sirip menjadi dua kali (disebut rekuperator konvektif dua aliran). 

Rekuperator dua aliran dapat meningkatkan efisiensi  pemindahan panas. Kelemahan 

rekuperator ini adalah pada lapisan (liner) dasar. Jika T masuk gas panas melebihi  

1090  0 C, walaupun rekuperator mengurangi konsumsi bahan bakar dan murah tetapi 

membutuhkan biaya penerapan yang besar sebab dibutuhkan penggantuian pembakar 
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(burner), penggantian diameter pipa yang lebih besar dan membutuhkan pendingin 

burner temperatur tinggi. 
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2. Roda panas 

Roda panas ini digunakan pada kisaran panas rendah menengah sampai tinggi. Alat 

ini awalnya digunakan sebagai pemanas awal udara masuk boiler kemudian 

dikembangkan menjadi regenerator (pembangkit) panas pada otomotif. Alat ini 

digunakan pada kisaran  30 0 C  sampai   1350  0 C, gambar 3.  Roda panas ini terdiri 

dari piringan berpori dan bahan  dengan kapasitas panas yang baik yang berputar 

diantara dua saluran fluida, yang satu aliran gas dingin, yang lainnya aliran udara 

panas. Efisiensi pemindahan panas dapat mencapai 90 % dan diameternya dapat 

mencapai 20 m. 

 

Penutup.   

 

 Pada paper ini telah dikemukakan kemungkinan dimanfaatkannya panas 

terbuang sehingga dapat mengurangi polusi thermal dan meningkatkan efisiensi 

pemanfaatan panas. 

 Pembahasan ini adalah secara garis besarnya, jika diperlukan pembahasan 

lebih detail, maka dibutuhkan penjelasan yang lebih rinci pada penghitungan panas 

terbuang, survey panas terbuang dan peralatannya. 
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