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Petunjuk Mengerjakan Soal : 

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

dahulu. 

 

1. Tangki spherical berdiameter internal 3 m terbuat dari stainless steel setebal 2 cm (k = 15 

W/m.0C) digunakan untuk menyimpan air es pada T∞1 = 0 0C (Lihat Gambar 1). Tangki 

terletak di dalam ruangan dengan suhu T∞2 = 22 0C. Dinding ruangan juga berada pada 22 
0C. Bagian luar tangki berwarna hitam dan perpindahan panas antara permukaan luar 

tangki dan lingkungan sekitar adalah dengan natural konveksi dan radiasi. Koefisien 

perpindahan panas konveksi pada permukaan bagian dalam dan luar tangki masing-masing 

adalah h1 = 80 W/m2.0C dan h2 = 10 W/m2.0C. Hitunglah:              (Bobot 30%) 

a. Laju perpindahan panas ke air es di dalam tangki 

b. Jumlah es pada 0 0C yang meleleh selama 24 jam, jika untuk melelehkan 1 kg es pada 0 
0C dibutuhkan energi sebesar 333,7 kJ.  

 

2. Sebuah kawat listrik berdiameter 2 mm dan panjang 10 m dibungkus rapat dengan penutup 

plastik setebal 1 mm dengan konduktivitas termal k = 0,5 W/m.0C (Lihat Gambar 2). 

Pengukuran listrik menunjukkan bahwa arus 10 A melewati kawat dan ada penurunan 

tegangan 8 V di sepanjang kawat. Jika kawat berisolasi terpapar ke media pada T∞ = 30 

dengan koefisien perpindahan panas h = 24 W/m2.0C, tentukan:                         (Bobot 40%) 

a. Temperatur pada permukaan kawat dan penutup plastik dalam kondisi operasi steady 

b. Apakah menggandakan ketebalan penutup plastik akan menambah atau mengurangi 

suhu permukaan kawat? 

 

3. Seseorang memasukkan beberapa buah apel ke dalam freezer pada suhu - 15 0C. Awalnya, 

apel berada pada suhu seragam 20 0C, dan koefisien perpindahan panas pada permukaan 

adalah 8 W/m2.0C. Apel dianggap sebagai sphere dengan diameter 9 cm dan mempunyai 

karakteristik ρ = 840 kg/m3, Cp = 3,81 kJ/kg.0C, k = 0,418 W/m.°C dan α = k/ρCp. Jika 

apel berada di dalam freezer selama 1 jam, tentukan:    (Bobot 30%) 

a. Temperatur pusat dan permukaan pada apel 

b. Jumlah perpindahan panas dari masing-masing apel  



 
 

      

 
 

Gambar 1. Tangki spherical. 

 

 

 
 

Gambar 2. Kawat listrik. 


