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ATURAN &PENGENALANLABORATORIUM 

OPERASITEKNIKKIMIA 

Laboratorium Operasi Teknik Kimia merupakan salah satu laboratorium 

yang ada di Teknik Kimia, Universitas Sumatera Utara dan merupakan bagian dan 

praktikum Mata Kuliah Perpindahan Panas. Akurasi, Ketelitian data, dan 

kedisiplinan praktikum adalah komitmen dan upaya dari setiap pengguna 

laboratorium. 

Kegiatan praktikum dilaksanakan setiap hari rabu, sabtu, dan minggu dalam 

tiap minggu sesuai jadwal praktikum yang telah ditentukan. Terdapat 6 orang 

asisten laboratorium yang mengawas dan memastikan kegiatan praktikum di 

laboratorium berjalan dengan baik. 

 

Ketentuan Umum – Kronologis Kegiatan  

Periode praktikum Perpindahan Panas: pagi dimulai tepat jam 08.00 s/d 12.00, dan 

sore dimulai jam 13.00 s/d 17.00.  Laboratorium Operasi Teknik Kimia berada di 

Gedung M, Lt. I. 

Kronologis kegiatan:  

 Sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, praktikan dipersilakan masuk 

melalui pintu depan Laboratorium Operasi Teknik Kimia dengan tertib, tidak 

boleh memakai sandal, tidak memakai kaos oblong dan harus sudah langsung 

memakai jas laboratorium, dan perlengkapan perlindungan pribadi 

(masker dan sarung tangan) dan membawa kartu presensi.   

 Tanda tangani daftar hadir yang telah disediakan. 

 Setelah itu, segera ke tempat kerja masing-masing. Pada dasarnya, setiap 

mahasiswa/praktikan akan bekerja sendiri-sendiri di bawah pengawasan asisten.   

 Sebelum memulai praktikum, siapkan dan periksalah peralatan dan bahan yang 

akan digunakan. Mintalah izin asisten pada saat menyiapkan peralatan dan bahan 

yang akan digunakan. Pastikan praktikan mengisi lembar peminjaman alat dan 

bahan. Jika sudah sesuai, mintalah persetujuan peminjaman alat dan bahan dari 

asisten. 

 Kemudian, laksanakan praktikum dengan cermat dan disiplin. 



 

 Aspek yang dinilai dari pelaksanaan percobaan antara lain adalah: kesiapan, 

keterampilan, jawaban atas pertanyaan/diskusi yang diberikan oleh asisten, 

kerapian dan pengaturan tempat kerja, kemampuan bekerja mandiri, 

kebenaran/kejujuran dalam pencatatan data, ketaatan pada instruksi atau 

peraturan, penguasaan materi praktikum dan kemampuan kerja. Hasil 

pengamatan segera dicatat dalam le,bar pengamatan. Data lain dapat ditanyakan 

kepada asisten atau pemimpin praktikum.  

 Setelah selesai bekerja, cucilah peralatan praktikum masing-masing dan akan 

diperiksa oleh asisten Laboratorium.  

 Asisten akan mencatat kekurangan atau pemecahan alat, disaksikan oleh 

praktikan, diakhiri dengan membubuhkan tanda tangannya. Jangan 

meninggalkan Laboratorium sebelum petugas/laboran membubuhkan tanda 

tangan pada daftar inventaris alat Anda. 

 Tanda tangani daftar hadir (selesai praktikum) sebelum meninggalkan 

Laboratorium. 

CATATAN:Untuk percobaan tertentu, akan diminta dibuatkan LAPORAN 

praktikum. Selain bekerja secara individu, praktikan juga dilatih bekerja secara 

kelompok. Dalam keadaan seperti ini, tanggung jawab keberhasilan percobaan 

ditanggung bersama. Demikian pula dengan peralatan yang digunakan bersama, 

misalnya buret atau peralatan lainnya. Apabila ada kerusakan atau hilang harus 

ditanggung bersama. SELAMAT BEKERJA ! 

 

Buku Catatan Praktikum (Jurnal Praktikum) & Laporan  
  
 Setiap praktikan mempunyai buku penuntun praktikum sendiri. Simpanlah buku 

penuntun di atas meja kerja tetapi cukup aman, jangan sampai tersiram zat atau 

rusak.  

 Buku penuntun praktikum, akan terdiri dari: tata tertib, aturan kerja dan 

keselamatan, lembar-lembar persiapan (yang akan berisi lembar penugasan, 

lembar responsi dan bukti responsi yang ditanda tangani oleh asisten ybs. dan 

lembar pengesahan asisten dan dosen), modul percobaan 1 s/d 3, dan lembar 

pengamatan modul 1 s/d 3. 



 

 Setiap percobaan akan terdiri dari: Judul percobaan, pendahuluan, bahan dan 

peralatan, cara kerja dan pertanyaan-pertanyaan tugas persiapan praktikum (jika 

ada). 

Aturan Keselamatan  

Aturan Umum  

 Sebelum bekerja di laboratorium, persiapkan dengan betul-betul mengenai 

peraturan di laboratorium dan menguasai materi praktikum dengan sebaik-

baiknya, mulai dari tujuan, konsep dasar, prosedur dan teknik-teknik pengerjaan 

yang akan dilakukan. 

 Jangan bekerja sendirian di laboratorium, untuk praktikum Perpindahan Panas 

harus disertai asisten atau instruktur laboratorium, sesuai dengan jadwal yang 

diberikan.  

 Di dalam ruangan laboratorium, tidak diperbolehkan: merokok, makan dan 

minum. Diharuskan memakai baju yang rapi (bukan kaos oblong), memakai jas 

laboratorium lengan panjang yang memenuhi syarat, memakai sepatu 

tertutup (bukan sandal). Hal ini demi keselamatan dan kesehatan kerja anda 

sendiri. 

 Selalu dipelihara kebersihan meja kerja dan sekitarnya. Buanglah sampah pada 

tempatnya!  

 Jika membuang zat cair pekat, dituangkan ke bak cuci sambil diguyur air yang 

banyak. Hati-hati dengan Asam pekat, ada caranya sendiri.  

 Zat padat dan logam-logam buang ke wadah yang tersedia (jangan dibuang ke 

washbak). 

 Larutan yang mengandung logam berat (seperti: Pb, Cd, Cu, Cr, Hg, Ag, As, 

Zn, Ni) harus dibuang ke wadah/botol tersendiriyang sudah disediakan. 

Jangan sekali-kali dibuang ke washbak!  

 Apabila bekerja dengan gas-gas atau zat berasap/pekat, bekerjalah menggunakan 

masker gas jangan sampai terhirup gas-gas beracun. Jangan sekali-kali 

meninggalkan percobaan yang sedang berjalan, tunggu sampai prosesnya 

berhenti.  

 Laboratorium Operasi Teknik Kimiaadalah tempat yang khusus serius untuk 

belajar dan bekerja. Dilarang ngobrol, bercanda atau main-main dengan teman, 



 

dan keluar-masuk Laboratorium tanpa izin. Janganlah membuang-buang waktu 

percuma.  

 Bekerjalah yang tekun, percaya diri dan jangan ragu-ragu. Catatlah setiap 

kejadian dan pengamatan percobaan dengan teliti dan cermat, sebab salah satu 

kegiatan terpenting dalam praktikum adalah pengamatan dan pengumpulan data. 

Jangan ragu untuk bertanya kepada asisten, dan jawablah setiap pertanyaan yang 

diajukan asisten dengan sopan, singkat, dan jelas.  

Menanggulangi kecelakaan/kebakaran  

 Kecelakaan adalah kejadian yang tidak diharapkan. Akan tetapi laboratorium 

adalah tempat yang banyak bahayanya, baik bahaya keracunan maupun 

kebakaran. Kalau terjadi kecelakaan atau kebakaran, yang pertama dan utama 

harus dilakukan adalah: JANGAN PANIK! 

 Apabila kulit anda terkena zat kimia, agar secepatnya dicuci dengan air kran 

dan menggunakan sabun cuci. Jika yang kena adalah mata atau muka, semprot 

langsung dengan air kran di atas bak cuci. Jangan sekali-kali digosok dengan 

tangan, apa lagi sebelum cuci tangan. Secepatnya hubungi petugas/asisten untuk 

minta pengobatan darurat. 

 Apabila anggota badan yang terkena, apa lagi jumlahnya banyak, gunakan air 

kran yang besar, segera lepas baju laboratorium atau penutup lain di bagian yang 

kena zat. Segera lapor ke petugas untuk mendapat pengobatan selanjutnya. 

 Bila terjadi kebakaran di atas meja kerja, misalnya larutan dalam gelas kimia, 

pertama-tama jangan panik, jangan coba memadamkan sendiri apa lagi 

membanting gelas yang terbakar. 

 Menjauhlah dari meja, segera laporkan ke petugas/asisten. Bila tidak ada yang 

menolong, tutup gelas yang terbakar dengan lap basah atau keset basah, 

biarkan mati sendiri atau disemprot dengan alat pemadam kebakaran yang ada. 

 Bila tangan atau kulit terbakar (jumlah kecil), taruh air es di sekitar yang 

terbakar, lalu obati dengan obat analgesik misalnya salep atau larutan rivanol. 

Mintalah pada petugas/asisten.  

Zat Kimia & Pereaksi  

 Zat kimia dan pereaksi yang diperlukan untuk Praktikum Perpindahan Panas ini 

pada umumnya sudah disediakan. 



 

 Setiap praktikan WAJIB memelihara kebersihan meja zat ini, dan paling utama 

adalah menjaga pereaksi-pereaksi jangan sampai rusak atau terkontaminasi 

akibat kecerobohan pengambilan. 

 Setiap botol zat dan pereaksi, ada labelnya yang jelas berisi nama, rumus kimia 

dan konsentrasi atau identitas lain. Bacalah dengan teliti sebelum Anda 

menggunakannya. Tidak diperbolehkan menukar tutup botol.  

Peralatan Dasar Laboratorium Kimia  

Peralatan laboratorium sederhana yang biasa digunakan di Laboratorium Operasi 

Teknik Kimia, umumnya terdiri dari peralatan gelas yang sering digunakan dan 

sangat diperlukan sebagai sarana dan alat bantu untuk melakukan percobaan 

(sederhana). Beberapa peralatan yang umum dipakai di laboratorium adalah:  

 Gelas kimia (beaker glass), berbagai ukuran yang ditulis di bagian luar, ukuran 

ini sesuai dengan kapasitas penampungannya. Digunakan untuk menampung 

cairan atau larutan, juga memanaskan nya, terbuat dari gelas bahan kuat 

pemanasan misalnya Pyrex.  

 Labu Erlenmeyer (Erlenmeyer Flask), seperti halnya gelas kimia, karena 

berbentuk labu erlenmeyer ini bisa digunakan untuk mengaduk cairan melalui 

pengocokan, 

 Gelas ukur (graduated cylinder), untuk mengukur volume cairan yang terdapat 

di dalamnya (berukuran), juga terdiri dari berbagai macam ukuran/kapasitas. 

 Pipet(pipette), untuk mengukur volume cairan yang kita ambil atau perlukan. 

 Tabung reaksi (Test Tube), terbuat dari gelas, berbagai macam ukuran yang 

menunjukkan kapasitasnya, digunakan untuk melakukan reaksi kimia dalam 

jumlah sedikit. 

 Corong(funnel), terbuat dari gelas atau porselen, digunakan untuk menyaring 

secara gravitasi, ada corong tangkai panjang dan pendek. 

 Spatula, dengan berbagai ukuran, terbuat dari besi dan gelas, gunanya untuk 

mengambil zat padat. 

 Batang pengaduk, terbuat dari gelas, digunakan untuk mengaduk larutan dalam 

labu. 

CATATAN: Anda harus tahu kegunaannya dan tepat cara menggunakannya! 

  



 

Peralatan Umum Laboratorium Kimia  
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MODUL I 

ALAT PENUKAR PANAS PIPA SEPUSAT 

 

I.1. TUJUAN PERCOBAAN 

1. Melaksanakan percobaan pertukaran panas dengan mengoperasikan alat 

penukar panas secara searah dan berlawanan arah. 

2. Melaksanakan percobaan pertukaran panas dengan memvariasikan suhu 

aliran. 

3. Melaksanakan percobaan pertukaran panas dengan memvariasikan laju 

aliran. 

 

I.2. LANDASAN TEORI 

Dalam industri proses perpindahan panas memlalui dua fluida umumnya 

dilakukan di dalam alat penukar panas (APP). Jenis APP yang paling umum 

adalah yang kedua fluidanya tidak mengalami kontak langsung tetapi dipisahkan 

oleh dinding pipa atau permukaan datar atau permukaan yang melengkung. 

Perpindahan panas dari fluida panas ke dinding atau permukaan pipa adalah 

secara konveksi, melalui dinding pipa atau plat secara konduksi dan kemudian 

secara konveksi ke fluida dingin. 

Dilihat dari fungsinya, sebutan untuk alat perpindahan panas berbeda-

beda: 

 Exchanger, APP yang memanfaatkan kembali panas diantara fluida 

proses. Steam dan air tidak termasuk fluida proses tetapi sebgai utilitas 

 Heater, APP yang digunakan untuk memanaskan fluida proses. Steam 

biasanya digunakan sebagai media panas. 

 Cooler, APP yang digunakan untuk mendinginkan fluida proses, biasanya 

digunakan air. 

 Condensor, cooler yang bertugas untuk mengambil panas laten uap bukan 

panas sensibel atau merubah fasa fluida proses. 

 Desuperheater, condensor yang berfungsi untuk menghilangkan panas 

sensibel uap lewat panas. 

 Condensor sucooler, APP yang digunakan untuk mengembunkan uap 

jenuh sekaligus menurunkan suhu cairan hingga dibawah suhu jenunhnya. 



 

 Reboiler, APP yang digunakan untuk menyediakan panas berupa panas 

laten yang diperlukan fluida proses. 

 Evaporator, APP yang digunakan untuk memakatkan larutan dengan cara 

menguapkan kandungan air umpan. 

 Vaporizer, sama dengan evaporator tetapi yang diuapkan adalah fluida 

selain air. 

 

Gambar 4.1 Aliran di dalam alat penukar panas pipa sepusat/ganda 

 

Alat penukar panas yang paling sederhana adakah alat penukar panas pipa sepusat 

atau pipa ganda seperti yang ditunjukkan dalam gambar 4.1. Satu fluida mengalir 

di dalam pipa dan fluida lainnya mengalir di dalam ruang diantara pipa luar dan 

pipa dalam. Arah aliran fluida pada penukar panas pipa ganda dapat divariasikan 

sbb : 

1. Aliran searah/paralel (cocurrent) 

2. Aliran berlawanan arah (countercurrent 

 

 

Gambar 4.2 Profil suhu dalam APP untuk (a) aliran searah dan (b) aliran 

berlawanan arah. 



 

Gambar 4.2 (a) dan (b) menunjukkan profil suhu dalam APP pipa ganda untuk 

aliran searah dan berlawanan arah. Notasi tH dan tC  masing-masing adalah suhu 

fluida panas dan suhu fluida dingin. 

Alat penukar panas jenis pipa ganda digunakan terutama untuk laju alir fluida 

yang kecil dengan luas permukaan perpindahan panas sekitar 100 – 200 ft
2
. APP 

pipa ganda merupakan salah satu contoh APP jenis selongsong dan tabung (shell 

and tube). Selain shell and tube, terdapat APP: 

 Jenis plat rata (flat-plate), APP jenis ini efentif untuk fluida yang kental 

dengan viskositas hingga 300 Poise. Temperatur operasi maksimum 

sekitar 150
o
C dan tekanan di bawah 20 atm dengan luas permukaan 

perpindahan panas 500 m
2
 (5400 ft

2
). 

 Aliran silang (crossflow), APP ini biasanya digunakan untuk 

mendinginkan atau memanaskan gas seperti udara. 

 

Penentuan Efesiensi APP 

Dalam APP, besaran-besarab energi mekanik, energi potensial dan energi kinetik 

kecil sekali dan dapat diabaikan. Fluida panas dengan suhu tHi akan melepaskan 

panas sehingga suhunya turun menjadi tHo. Energi yang dilepaskan bentuk panas 

sebesar : 

WE = QH H CpH (tHi – tHo) 

Panas yang dilepaskan ini akan diserap oleh fluida dingin, sehingga suhunya naik 

dari tCi menjadi tCo. Besarnya energi yang diserap : 

WC = QC C CpC (tCo – tCi)   

Dengan QH, QC = laju alir volumnetrik fluida panas, fluida dingin, cc/detik, H

C = densitas fluida panas, fluida dingin, gr/cc dan CpH, CpC = kapasitas panas 

fluida panas, fluida dingin, J/gr.
o
C  

Berdasarkan hukum kekekalan energi, maka banyak energi yang diserap akan 

sama dengan banyaknya energi yang dilepaskan. Tetapi kenyataannya, terdapat 

sebagian energi yang hilang, yaitu sebesar : 

Wloss = WE - WA  

 

 

Efesiensi APP berdasarkan energi yang dilepas dan diserap: 

(1) 

(2) 

(3) 
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Efesiensi APP juga dpat dihitung berdasrakan suhu fluida : 

1. Medium dingin 
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3. Efesiensi suhu rata-rata : 
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Beda Suhu Rata-Rata Logaritmik 

 Persamaan umum untuk perpindahan panas melalui suatu permukaan: 

Q = U A ( T )  

Dengan U= koefisien perpindahan panas menyeluruh (W/m
2
.
o
C), A= luas 

permukaan perpindahan panas (m
2
), T = beda suhu (

o
C), dan q = laju 

perpindahan panas (W), digunakan hanya jika penurunan suhu ( T ) adalah 

konstan diseluruh bagian permukaan pemanasan. Oleh karena itu, pers (8) hanya 

berlaku pada suatu titik tertentu di dalam alat ketika fluida didiginkan atau 

dipanaskan. Namun, ketka fluida mengalir sepanjang APP, fluida menjadi 

panas/dingin sehingga T  berubah-ubah terhadap posisi. Denan demikian 

diperlukan mT  yang dapat digunakan untuk keseluruhan APP, pers (8) menjadi : 

Q = U A ( T m) 

Dimana T m = beda suhu rata-rata logaritmatik (LMTD) yang didefinisikan sbb : 

 

 Besaran 1t  dan 2t  dapat dilihat oada gambar 4.2. LMTD tidak boleh 

digunakan jika: U berubah cukup besar dan pola perubahnnya tidak beraturan 

serta ada panas yang dibangkitkan pada salah satu sisi permukaan perpindahan 

panas. 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
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(8) 

(9) 

(10) 



 

Dalam percobaan ini, koefisien perpindahan panas menyeluruh, U dapat dihitung 

dengan persamaan berikut : 

AT

diserapyangdaya
U
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I.3. METODOLOGI PERCOBAAN 

I.3.1 PERALATAN PERCOBAAN   

 

Gambar 4.3 Tampak depan APP pipa ganda 

 

(11) 



 

 

 

Gambar 4.4 Tampak belakang APP pipa ganda 

Keterangan:   

1. Tangki 9.  Pengendali suhu 17. Termometer 

2. Elemen pemanas 10. Termometer 18. Katup  

3. Sekat 11. Katup 19. Flowmeter 

4. Sensor 12. Termometer 20. Katup 

5. Keluaran tangki 13. Pipa 21. Saluran masuk 

6. Pompa 14. Termometer 22. Saluran keluar 

7. Tutup tangki 15. Termometer 23. Flowmeter 

8. Knop penyuplai listrik 16. Susunan katup 23. Katup buang 

 



 

 

Gambar 4.5 Pengaturan bukaan katup untuk mendapatkan aliran searah dan 

berlawanan arah. 

Spesifikasi APP yang digunakan: 

Diameter luar pipa dalam (tube) : 15 (tebal dinding 0,7 mm) 

Diamter luar pipa luar (shell)  : 22 (tebal dinding 0,9 mm) 

Ketebalan insulasi   : 20 mm 

Panjang perpindahan panas  : 1,5 m 

Luas permukaan perpindahan panas : 0,067 m
2
 

 

I.3.2  PROSEDUR PERCOBAAN 

1. Air ditampung dalam bak penampung air dan pemanas dihidupkan. 

2. Arah aliran diatur apakah aliran searah atau berlawanan arah. 

3. Pompa dihidupkan. 

4. Air pendingin dari kran dialirkan melalui pipa air dingin masuk. 

5. Setelah keadaan mantap tercapai, susu yang tertera pada keenam 

termometer dan laju alir fluida panas dan dingin dicatat. 

6. Percobaan diulangi dengan memvariasikan laju air dan suhu air.  


