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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

Dengan kapasitas terpasang 2 x 315 MW, tiap unit PLTU 1 Jawa Tengah 

Rembang memiliki  satu buah boiler dengan 5 mill pulveriser yang mensuplai 

bahan bakar ke burner (ruang bakar). Berikut adalah spesifikasi boiler PLTU 1 

Jawa Tengah Rembang 1&2 pada beban 300 MW :  

 

- Beban   : 300 MW   

- Main Steam Flow  : 837,7 t/h (B-MCR)  

- Main Steam Pressure :16,1MPa 

- Main Steam Temp.  : 539oC 

- Reheat Pressure  : 3,4 MPa 

- Reheat Temperature  :538,2oC 

- Feed Water Flow.  :1003,6oC   

- Coal Rate Max  : 170 ton/h (B-MRC)  

- Burner System  : 20Corner Burners  

- Boiler Efficiency  : 82.27 %  

- Coal Pulverizer/Feeders : 4 operasi, 1 stand by  
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Gambar 1  

Boiler300 MW (net) Corner burner for mill pulverizercoal 

 

 

Setiap boiler memiliki 4 pulverizer dimana tiap-tiap pulverizer menyuplai 

ke 4 burner sehingga setiap boiler memiliki 20 burner, berikut adalah konfigurasi 

untuk sistem bahan bakar. 
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Gambar 2.  

Konfigurasi mill pulverizer tiap boiler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.  

Konfigurasi suplai batu bara dari mill pulverizer ke burner (boiler) 
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2.1.Prinsip Kerja Mill Pulverizer  

Adalah alat yang dipergunakan untuk menghancurkan/menggiling 

batubara menjadi butiran halus (powder),kemudian butiran halus ini 

dihembus udara yang bertekanan dari bagian bawah mill pulverizersehingga 

naik/terbang menuju outlet mill pulverizerdan kemudian menuju ruang 

bakar bersama udara untuk pembakaran pada boiler. Ukuran kehalusan 

batubara dari mill pulverizerdisebut Fineness. Untuk batubara Lower 

Ranked (Subbituminus dan lignite) Finenesnya sering diijinkan = 65% 

sampai 70% untuk mesh 200. Untuk batubara Higher Ranked (bituminus) 

Finenessnya = 70% sampai 75 % untuk mesh 200. 

 

Gambar 4. 

Mill pulverizer tampak dari  luar 
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2.2.Type Mill pulverizer  

Setiap pabrik mempunyai cara untuk menentukan type mill 

pulverizer. Jika dilihat dari putaranya mill pulverizerdi bagi menjadi tiga, 

yaitu : High Speed Mill pulverizer, Medium Speed Mill pulverizer, Low 

Speed Mill pulverizer. Mill pulverizeryang digunakan di PLTU 1 Jawa 

Tengah Rembang adalah jenis Medium Speed Mill pulverizer.Kebanyakan 

type mill pulverizer pulverizer ditandai huruf dan angka, B & W 89G untuk 

produk Babcock & Wilcox, sedangkan pabrik ABB CE type HP 963. Untuk 

HP 963 mengandung arti : untuk 96 adalah ukuran diameter Bowl= 96 inchi, 

sedangkan angka 3 adalah jumlah grinding roll, untuk lebih jelasnya bisa 

dilihat gambar di bawah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 

Arti dari type HP 963 yang digunakan di PLTU Rembang 
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2.3. Hal Yang Mempengaruhi Kapasitas Mill pulverizer  

a. HGI (Hardgrove Grindability Index) makin tinggi,maka semakin banyak 

batubara yang digiling, yang berarti kapasitas mill pulverizernaik, 

demikian juga sebaliknya. Untuk setiap point perubahan HGI akan terjadi 

perubahan kapasitas mill pulverizersekitar 1 – 1/3% . 

b. Fineness makin tinggi berarti memerlukan waktu lebih lama untuk 

grinding,yangberarti kapasitas menurun,demikian sebaliknya. 

c. Moisture makin tinggi,maka kapasitas akan menurun karena memerlukan 

waktupengeringan lebih lama dan batubara basah lebih sulit digiling. 

 

2.4. Komponen Utama Mill Pulverizer  

Komponen uatama mill pulverize masing-masing memegang 

peranan penting pada saat mill pulverizer beroperasi. Dimana dalam 

operasinya mill pulverizer ini digerakan oleh sebuah motor dengan putaran 

3000 rpm, yang di reduksi dalam mentranfer energinya dengan gearbox 

sampai menjadi kurang lebih 33 rpm, dimana scrapper dan bowl di couple 

sehingga putaranya sama.  Di bawah ini adalah gambar dan letak komponen 

pada mill pulverizer beserta penjelasan tentang fungsinya. 
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Gambar 6.  

Komponen utama mill pulverizer  

 

1. Bowl 

Berbentuk seperti piring besar dengan gerakan berputar sebagai 

dasaruntuk menggiling batubara bersama grinding roll yang berada 

diatasnya yang ikut berputar.Mill pulverizertype HP 96 3 berarti 96 inchi 

ukuran bowl dan 3 buah jumlah grinding. 
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Gambar 7. 

Bowl dan grinding mill pulverizer 

 

2. Grinding 

Berbentuk roda besar terbuat dari logam yang berfungsi 

untukmenggilas/menggiling batubara diatas bowl dan berputar 

mengikuti putaran bowl. Clearance antara grinding roll dan bowl ring 

sekitar 5 mm. 
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Gambar 8. 

 Grinding roll mill pulverizer 

3. Motor puverizer 

Berfungsi untuk memutar bowl melalui gigi reduksi dari 

planetory gear box. 

4. Planetary gear box 

Untuk mentransfer tenaga putar dari motor ke bowl. Di dalam 

gear box terdapat 2 gear yakni n1 dengan putaran 977 rpm dan n2 

dengan putaran 29,748 rpm, n2 ini adalah yang di coupledengan bowl 

dan juga scrapper. 

5. Mill pulverizerside 

Adalah peralatan dan area dibawah bowl dimana udara dari 

Primary Air Fan masuk,untuk menampung batubara atau material yang 

reject dari Mill pulverizer dan jatuh ke bottomliner yang dilengkapi 

scraper untuk membersihkan serbuk batubara. 

6. Scraper 

Berjumlah 3 buah yang digunakan untuk membersihkan 

tumpahan batubara dari mill pulverizer dan pyrites. 

7. Vane wheel 

Untuk pemerataan distribusi udara dari mill pulverizerside 

melalui mill pulverizer dan terus keatas menujuclasifier, sehingga dapat 

meningkatkan efisiensi pembagian batubara. 

8. Classifier 

Terletak pada bagian atas mill pulverizeryang berfungsi untuk 

memisahkan antarabatubara halus dan kasar.Batubara yang halus 
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langsung naik keoutlet dan menuju ruang bakar, sedangkan yang kasar 

akan jatuh kembali ke mill pulverizer untuk ikut tergiling lagi. Classifier 

ini terdiri dari deflector vane yang dapat disetel untuk mendapatkan 

tingkat kehalusan (Fineness) sesuai yang diharapkan 

9. Gate Discharge Valve 

Berfungsi untuk mengisolasi atau membatasi pada waktu mill 

pulverizertidak beroperasijangan sampai ada gas panas dari ruang bakar 

masuk ke mill pulverizer. 

10. Coal Pipe Orifices 

Dipasang diatas discharge mill pulverizerpada pipa batubara dari 

mill pulverizeryang menuju ruang bakar. Fungsinya untuk menyamakan 

aliran campuran batubara dan udara dari mill pulverizerkeruang 

bakar.Karena panjang pipa yang menuju empat sudut ruang bakar 

panjangnya tidak sama dan pula banyaknya belokan juga berbeda satu 

sama lain. Lubang orifice tiap pipa tidak sama tergantung panjang pipa 

dan ukuranya ada pada gambar(master drawing).Orifice`harus direpair 

apabila lubangnya telah aus dan melebihi 10% dari lubang standardnya. 

 

2.5. Pengertian Mesh dan Finenes 

Mesh adalah lubang-lubang pada ayakan batubara. Gunanya ayakan 

adalah untuk mengukur tingkat kehalusan (finenes) dari batubarasetelah 

digiling pada mill puverizer artinya apabila batubara setelah digiling 

kemudian diayak, maka batubara yang halus akan lolos sedangkan yang 

kasar akan tertinggal dan tidak lolos ayak. Finenes adalah kehalusan 
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batubara,sedangkan satuannya adalah %. Misalnya batubara yang diayak 

100 gram, kemudian yang lolos ayakan 70 gram, sedangkan yang tertinggal 

adalah 30 gram, maka finenes batubara = 70 gram/100 gram x 100 %= 70%. 

Ada beberapa macam jumlah lubang atau Mesh ayakan yang biasa 

digunakan yaitu Mesh30, 50, 100, dan 200 : 

Mesh 50 berati untuk lebar 1 inchi terdapat 50 lubang, jadi lebar perlubang = 

1 inchi / 50 = 1 / 50 inchi= 0,508 mm.Finenes batubara untuk pembangkit 

umumnya berkisar 65 – 75 % untuk mesh 200.Berarti lebar lubangnya= 1 

inchi / 200= 0,127 mm. 

 

Gambar 9. 

Coal fineness test 

 

2.6. Hardgrove Grindability Index 

Hardgrove Grindability Index(HGI) adalah angka yang menunjukkan 

kekerasan suatu batubara untuk digiling pada Mill pulverizer. pulverizer. 

Metode Hardgrove adalah standard yang diterima dan ASME standard D 

409 adalah Grindability batubara yang menggunakan metode mesin 
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Hardgrove. Karena metode tersebut diatas,maka angka kekerasan batubara 

sering juga disebut angka HGI. 

Semua jenis batubara mempunyai angka HGI antara 35 sampai 110: 

 Angka semakin tinggi berarti semakin mudah digiling (semakin 

lunak) 

 Angka semakin kecil berarti semakin keras. 

 Rata-rata angka HGI adalah antara 50-55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. 

Typical fineness / hubungan Kapasitas 
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