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Abstrak. Pada proses produksi keramik terdapat beberapa tahapan proses yang harus dilalui,
salah satunya adalah proses pembakaran di dalam kiln yang merubah bahan mentah (clay)
menjadi produk keramik, proses pembakaran ini terjadi di dalam kiln yang temperatur
bakarnya sekitar 1.080-1.100°C. Proses ini dapat terjadi karena adanya gas (LNG) dan udara
yang disemburkan melalui burner, dalam proses pembakaran salah satunya terjadi laju
perpindahan panas yaitu perpindahan panas secara konveksi dan konduksi. Kiln terdiri dari
beberapa Zona, yang ditetapkan berdasarkan distribusi temperatur permukaan kiln. Zona
tersebut terdiri dari zona preheating, zona firing, zona rapid cooling, zona cooling. Untuk
mengetahui besarnya perpindahan panas yang terjadi di satu zona, maka digambarkan sebuah
distribusi temperatur dan equivalent thermal circuit dari perpindahan panas tersebut.
Penelitian ini menganalisa besarnya laju perpindahan panas secara konduksi dan konveksi
yang terjadi di zona firing dari bagian dalam kiln ke bagian luar kiln melalui dinding kiln, dari
hasil penelitian didapat laju perpindahan panas dari dalam kiln ke luar kiln melalui dinding kiln
sebesar 208.511,52 kkal/ hari .
Kata kunci : kiln, perpindahan panas.
Abstract. In the ceramic production process there are several stages of the process that must
be passed, one of which is the combustion process in the kiln that converts raw materials into
ceramic products, this combustion process occurs in a kiln with a temperature of around 1080
° C. This process can occur because of the presence of gas (LNG) and air that is sprayed through
the burner. Heat transfer that occurs in the kiln is convection and conduction heat transfer. The
kiln consists of several zones, which are determined based on the surface temperature
distribution of the kiln. The zone consists of preheating zones, firing zones and cooling zones.
To find out the amount of heat transfer that occurs in one zone, a temperature distribution and
the equivalent thermal circuit of the heat transfer are described. This study analyzes the
amount of conduction and convection heat transfer rates that occur in the firing zone from the
inside of the kiln to the outside of the kiln through the kiln wall, from the results of the heat
transfer rate from the kiln to the outside of the kiln through the kiln wall of 161,553.36 kcal /
the day.
Keywords: kiln, heat transfer.

1. PENDAHULUAN
Penggunaan perpindahan panas dalam sebuah industri sangat penting. Dalam sebuah industri perpindahan
panas dapat berupa pemanasan atau pembakaran dan saat pengeringan bahan baku. Pengaturan untuk
melakukan perpindahan panas dalam industri diperlukan untuk menjaga mutu dari bahan itu sendiri.
Dalam proses produksi keramik dilakukan beberapa tahapan proses, salah satunya yaitu proses pembakaran di
dalam kiln yang merubah bahan mentah (clay) menjadi produk keramik, proses pembakaran ini terjadi didalam
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sebuah kiln yang temperatur bakarnya sekitar 1.080-1.100°C. Proses ini dapat terjadi karena adanya gas (LNG)
dan udara yang disemburkan melalui burner.
PT.XYZ memproduksi genteng keramik berglazur yang dalam proses pembakarannya menggunakan Tunnel Kiln,
Kiln tersebut terbuat dari bata tahan api yang dilapisi dengan “insulating brick”yang berfungsi sebagai isolasi
untuk menahan panas yang terjadi pada saat proses pembakaran dimana bata tahan api ini memiliki kemampuan
tahan panas yang baik.
Dalam proses pembakaran di dalam kiln terjadi proses perpindahan panas secara alamiah baik secara konduksi,
konveksi dan radiasi.
Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah menghitung laju perpindahan panas pada dinding Tunnel kiln .
Batasan Masalah
Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Proses berlangsung steady state
Tunnel Kiln berlangsung normal
Pembakaran gas dengan udara berlangsung sempurna.
Perpindahan panas dari flame burner diabaikan
Perhitungan laju perpindahan panas dari dinding ke lingkungan di Zona Firing.
Perpindahan radiasi diabaikan.

Dari Latar Belakang ini maka akan dilakukan analisa perpindahan jumlah panas yang terjadi secara konveksi dan
konduksi dari dalam hingga ke luar kiln pada zone firing dengan suhu bagian dalam 1080°C yang dalam prosesnya
melewati hambatan yaitu dinding isolasi bata tahan api.

2. LANDASAN TEORI
Perpindahan panas
Perpindahan panas didefinisikan sebagai berpindahnya energi dari satu tempat ke tempat lainnya yang
disebabkan perbedaan temperatur antara tempat tersebut. Bila dalam suatu sistem terdapat gradien
temperatur atau bila dua sistem yang temperaturnya berbeda disinggungkan maka akan terjadi perpindahan
energi yang disebut panas (heat). Energi ini tidak dapat diukur atau diamati secara langsung tetapi arah
perpindahan dan pengaruhnya dapat diamati dan diukur.
Pada umumnya terdapat tiga proses perpindahan panas yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Ilmu perpindahan
panas tidak hanya membahas bagaimana energi itu berpindah dari suatu bagian ke bagian lainnya tetapi juga
meramalkan laju perpindahan energi pada suatu kondisi-kondisi tertentu.
Perpindahan panas merupakan fenomena alam yang seringkali kita dapatkan pada kehidupan sehari- hari.
Sebelum lebih jauh membahas perpindahan panas, akan dibahas terlebih dahulu beberapa istilah:
1.

2.

Fluks Kalor (Q)
Fluks Kalor (Q) didefinisikan sebagai besarnya laju perpindahan kalor persatuan luas bidang normal
terhadap arah perpindahan kalor.
Konduktivitas Panas (k)
Konduktivitas Panas (k) merupakan konstanta kesetaraan, yang merupakan karakteristik thermal dari
material atau benda.

Konduksi
Konduksi adalah proses perpindahan panas jika panas mengalir dari tempat yang suhunya tinggi ketempat yang
suhunya lebih rendah, dengan media penghantar panas tetap. Jika pada suatu benda terdapat gradient
temperatur, maka pada benda tersebut terjadi perpindahan energi dari bagian temperatur tinggi kebagian
temperatur rendah. Besarnya fluks kalor yang berpindah berbanding lurus dengan gradient temperature pada
benda tersebut. Dengan memasukan konstanta kesetaran yang disebut sebagai konduktivitas Panas, didapat
persamaan berikut yang disebut juga hukum Fourier tentang konduksi panas.

Qk = -

(T2 – T1) ………….(1)

Qk = Panas Konduksi
k = nilai konduktivitas
A = luas permukaan
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x = tebal dinding
T2 = Temperatur dinding dalam
T1 = Temperatur dinding luar
Tanda minus (-) untuk menunjukan arah perpindahan kalor terjadi dari bagian temperatur tinggi kebagian
temperatur rendah.
Kondukstivitas panas Material dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Koduktivitas Panas Material

Konveksi
Yaitu perpindahan panas yang terjadi antara permukaan padat dengan fluida yang mengalir disekitarnya, dengan
menggunakan media penghantar berupa fluida (cairan/gas). Proses ini terjadi pada permukaan padat, cair dan
gas. Perpindahan panas konveksi tergantung dari viskositas fluida disamping ketergantungannya terhadap sifatsifat termal fluida, seperti: konduktivitas termal, kalor spesifik, dan densitas. Hal ini disebabkan karena viskositas
mempengaruhi laju perpindahan energi di daerah dinding. Seperti persamaan dibawah ini, yang disebut
berdasarkan hukum Newton.

Qv = h. A . (To – T1) ………….(2)
Qv = Perpindahan panas konveksi
h = Konstanta konveksi
T1 = Temperatur dinding luar
To = Temperatur udara
Berikut tabel 2. yang menyajikan data berupa koefisien perpindahan panas secara konveksi.
Tabel 2. Koefisien Perpindahan Panas Secara Konveksi (Watt/m 2 K)
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Laju Perpindahan Panas Secara Konduksi dan Konveksi
Perpindahan panas konduksi selalu diawali dengan proses konveksi dan diakhiri dengan proses konveksi pula.
Sangatlah jarang proses konduksi terjadi tanpa diawali dan diakhiri dengan proses konveksi. Perhatikan transfer
kalor yang terjadi pada suatu dinding datar seperti gambar dibawah ini.

A
T0

T3

T1

T2

Gambar 1. Proses Perpindahan Panas Konveksi dan Konduksi pada Bidang Datar
(Sumber : Termodinamika Teknik, Erlangga )

Pada sisi kiri terjadi perpindahan panas secara konveksi dari fluida panas ke permukaan dinding sebelah kiri.
Perbedaan temperatur pada permukaan kanan dan kiri ini menyebabkan terjadinya perpindahan panas secara
konduksi dari permukaan kiri ke permukaan kanan. Kemudian temperatur permukaan kanan menjadi lebih
panas dari fluida yang ada si sebelah kanan, sehingga terjadilah perpindahan panas secara konveksi dari
permukaan dinding sebelah kanan ke fluida yang berada disampingnya.
Maka Aliran panas dari fluida kiri ke fluida kanan melalui bidang datar dapat ditulis sbb:

Tunnel Kiln
Dinding Tunnel Kiln terbuat dari bahan refraktori yang merupakan suatu bahan tahan terhadap suhu tinggi yang
berbentuk bata dan bubuk (powder), yang tidak meleleh atau melebur pada suhu tinggi. Dalam industri,
refraktori adalah sebagai bahan anorganik dalam konstruksi peralatan yang digunakan untuk memanaskan,
membakar, atau melebur bahan industri.
Bahan-bahan yang terdapat dalam refraktori, biasanya merupakan senyawa oksida logam yang memiliki daya
tahan terhadap suhu tinggi, sifat-sifat refraktori diantaranya:
Titik lebur.
Kebanyakan refraktori komersial melunak secara berangsur dalam jangkauan suhu yang cukup luas dan tidak
mempunyai titik cair yang tajam,karena biasanya terdiri dari berbagai mineral. Refraktori untuk dinding kiln,
biasanya refraktori melunak secara berangsur akibat adanya aksi kimia yang disebabkan berbagai kondisi pada
Kiln .
Porositas
Porositas berkaitan langsung dengan berbagai sifat fisika bata lainnya, termasuk ketahanan terhadap serangan
kimia. Makin tinggi porositas suatu bata, makin mudah bata tersebut dipenetrasi oleh fluks cair dan gas. Untuk
setiap jenis bata tertentu, bata yang porositasnya paling rendah adalah yang paling keras dan paling tinggi
konduktivitas termal dan kapasitas kalornya.
Ketahanan terhadap perubahan suhu
Bata yang mempunyai ekspansi termal paling rendah dan teksturnya paling kasar, sangat tahan terhadap
perubahan termal yang berlangsung mendadak dan juga paling sedikit mengalami regangan
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Selain terbuat dari refraktori, dinding kiln juga dilapisi dengan isolator berupa “ insulating brick”, yang terbuat
dari ceramics fiber.
Struktur Tunnel Kiln
Kiln yang digunakan di PT.XYZ adalah type Tunnel Kiln dengan jenis konstruksi single layer. Tunnel kiln tersusun
dalam 4 zona pembakaran dengan suhu yang berbeda pada masing-masing zona, 4 zona pembakaran tersebut
meliputi : Zona preheating, zona firing, zona rapid cooling dan zona cooling , masing masing zona memiliki
temperatur yang berbeda beda, seperti pada Gambar 1.

Gambar 2. Tunnel Kiln
Spesifikasi Kiln :
Spesifikasi kiln yang ada pada PT.XYZ adalah sbb :
Type : Gas Fired Tunnel Kiln
Kiln Length : 121 meter
Preheating Zone : 29,6 meter
Firing Zone : 25,7 meter
Cooling Zone : 65,7 meter
Kiln Inside Width : 4,3 meter
Loading Effective hight : 1,0 meter
Tebal dinding kiln : 0,45 meter
Fuel : Natural Gas
Firing Temperataur : 1.080 – 1.100 C

3. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di PT XYZ, yang memproduksi genteg keramik yang dalam prosesnya menggunakan
Tunnel Kiln untuk pembakaran keramik tersebut. Penelitian ini akan melakukan analisa laju perpindahan panas
yang terjadi di dalam kiln secara konveksi dan konduksi
Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini secara berurutan adalah sebagai berikut:
Studi Pustaka
Mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan penulisan penelitian dan mengutip hal-hal yang penting
yang diperlukan dalam penulisan ini. Studi literatur dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai
konsep perpindahan panas didalam kiln.
Pengambilan Data
Adapun data-data yang dibutuhkan dilapangan untuk penelitian ini adalah:
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a.
b.
c.
d.

Data dimensi pada zona firing kiln.
Temperatur dalam dan luar kiln
Temperatur dinding dalam dan luar kiln
Data konstanta konveksi dan konduktivitas dinding kiln

Pengolahan Data
Data lapangan yang telah diperoleh, kemudian diolah dan menghasilkan keluaran besaran laju perpindahan
panas yang terjadi di zona firing.
Penganalisaan Data
Setelah data hasil olahan didapatkan, selanjutnya dilakukan tahap analisis dalam bentuk deskriptif yaitu dengan
melakukan penjabaran atau penjelasan dari data hasil perhitungan pemodelan perpindahan panas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses perpindahan panas yang terjadi pada kiln merupakan gabungan dari proses perpindahan panas konveksi
dan konduksi, karena panas yang berasal dari bagian dalam akan mengalami pergerakan ke dinding kiln secara
koveksi melalui udara, selanjutnya didalam dinding kiln akan mengalami proses perpindahan panas secara
konduksi dan selanjutnya akan mengalami perpindahan panas secara konveksi dari dinding luar kiln ke udara
luar . Data yang digunakan untuk menghitung perpindahan panas gabungan konveksi dan konduksi dari dalam
kiln ke dinding luar kiln di zona firing menggunakan rumus (3):

Skema laju perpindahan panas dapat dilihat pada Gambar. 3

Gambar 3. Skema laju Perpindahan Panas Dinding Kiln
Data kondisi Kiln :
1.

Dinding kiln dilapisi oleh 3 lapisan:

2.

a. Firebrick dengan ketebalan 0,15 m
b. Insulating brick dengan ketebalan = 0,07 m
c.
Common brick dengan ketebalan 0,23 m
Koefisien konduktifitas dinding kiln :
a.
b.
c.

Fire brick = 0.72 W/mC
Insulating brick = 0.043 W/mC
Common brick =0.8 W/mC

3.

Luas Permukaan Firing Zone (A) = 1,0 m x 25,7 m = 25,7 m2

4.
5.

Suhu udara dalam kiln T0= 1.100oC
Suhu udara dinding luar kiln T3= 45oC
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6.

Koefisien konveksi gas dalam kiln (hA) = 25 Watt/m2K

7.

Koefisien konveksi udara dalam kiln (hc) = 2 Watt/m2K

Karena dinding kiln terdiri dari 3 lapis dengan material yang berbeda maka dicari nilai dari dg cara:
= (0,15/0,72 + 0,07/0,043 + 0,23/0,8) = 0,2 + 1,63 + 0,29 = 2,15

nilai R =

= ( 1/ 25 + 2,15 + 1/ 2 ) = 0,04 + 2,15 + 0,5 = 2,69

Q /A = (1.100 – 45) / 2,69 = 392,19
Q = 392,19 * 25,7 = 10.097,37 Watt = 8687,98 kkal/jam = 208.511,52 kkal/hari
Jadi laju panas yang terjadi pada dinding kiln di zone firing sebesar = 208.511,52 kkal/ hari

5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian di PT XYZ dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1.
2.

Perpindahan panas yang terjadi didalam kiln adalah secara konveksi dan konduksi
Laju perpindahan panas terjadi dari dalam kiln ke udara luar melalui dinding kiln di zona firing sebesar
08.511,52 kkal/hari
Saran dari peneliti dari kesimpulan diatas adalah:
1.
2.
3.

Perlu dilakukan usaha untuk mengurangi laju perpindahan panas yang terjadi dari dinding kiln ke udara
luar
Usaha untuk mengurangi perpindahan panas dapat dilakukan dengan cara menambah isolator, atau
mengganti jenis isolator yang lebih bagus.
Perlu dilakukan analisa laju perpindahan panas pada zona yang lain yang ada di dalam kiln.
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