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UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2019/2020 

UNIVERSITAS TIDAR 

PROGRAM STUDI S-1 TEKNIK  MESIN 

 

MATA KULIAH : TERMO TEKNIK 

SIFAT  : OPEN A4 (satu lembar)  

WAKTU   : 120 MENIT 

KELAS  : A, B, dan C 

TANGGAL  : Kamis, 18 Juni 2020 

DOSEN  : Arif Rahman Saleh, ST., MT 

Petunjuk Mengerjakan Soal: 

Soal di baca sampai selesai dengan seksama dan dikerjakan dari yang paling mudah terlebih 

dahulu. (kerjakan soal hingga total bobot nya 100%). Lembar jawaban di scan/foto kemudian di 

upload ke link: https://forms.gle/m2R4pfPnxo9r5fDi7.  

 

1. Jelaskan mengapa kandungan air (moisture) yang berlebihan dapat mempengaruhi kinerja dari 

turbin. (bobot 5%) 

2. Jelaskan mengapa siklus karnot tidak menggambar kondisi yang sebenarnya dari steam power 

plant (bobot 10%) 

3. Berdasarkan siklus ideal dengan kondisi inlet turbin yang konstan, apakah pengaruh dari 

penuruan tekanan kondensor pada beberapa hal berikut ini (bobot 10%) 

 

4. Gambarkan dan jelaskan empat (4) proses dari siklus rankine ideal (bobot 10%) 

5. Sebuah pembangkit listrik tenaga uap beroperasi pada siklus rankine ideal. Uap bertekanan 

tinggi masuk ke turbin pada tekanan 15 MPA dan temperature 600oC kemudian dikondensasi 

didalam kondensor pada tekanan 10 kPa. Jika kandungan air (moisture) pada uap keluar pada 

turbin tekanan rendah tidak lebih dari 10.4% tentukanlah: (a) tekanan dari uap yang harus 

dipanaskan kembali (reheated), (b) efisiensi termal siklus tersebut. Asumsinya steam 

dipanaskan sebelum memasuki turbin tekanan tinggi. (bobot 35%) 

https://forms.gle/m2R4pfPnxo9r5fDi7
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6. Sebuah pembangkit listrik tenaga uap beroperasi pada siklus rankine ideal reheat-regenerative 

dengan satu feedwater heater yang terbuka, dan satu feedwater heater yang tertutup. Uap 

memasuki turbin pada tekanan 15 MPa dan temperature 600oC dan kemudiakn dikondensasi 

pada kondensor dengan tekanan 10 kPa. Beberapa uap di ekstrak (dikeluarkan) dari turbin pada 

tekanan 4 MPa untuk memanaskan feedwater heater yang tertutup dan uap sisanya dipanaskan 

kembali pada tekanan yang sama denga temperatur 600oC. seluruh -uap yang di esktrak 

terkondensasi didalam heater dan dipompakan pada tekanan 15 MPa sebelum dicampurkan 

dengan air umpan (feedwater) pada tekanan yang sama. Uap yang masuk ke feedwater heater 

di ekstrak dari turbin tekanan rendah pada tekanan 0.5 MPa. Tentukan fraksi dari uap yang di 

ekstrak dari turbin dan juga efisiensi dari siklusnya  (bobot 40%) 

 
 

 

–Selamat Mengerjakan– 

“Keberuntungan itu hebat, tapi sebagian dari kehidupan adalah kerja keras” 


