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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Pembangkit Listrik Tenaga Uap 

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan mesin konversi 

energi yang merubah energi kimia dalam bahan bakar batubara menjadi 

energi listrik. Proses konversi energi pada PLTU berlangsung melalui tiga 

tahapan dapat dilihat pada Gambar 2.1. Pertama, energi kimia dalam bahan 

bakar diubah menjadi energi panas dalam bentuk uap bertekanan dan 

temperatur tinggi. Kedua, energi panas (uap) diubah menjadi energi 

mekanik dalam bentuk putaran. Ketiga, energi mekanik diubah menjadi 

energi listrik. 

 

Gambar 2.1. Proses Konversi Energi PLTU 

Sumber : PT PLN (Persero) Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
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2.2.  Komponen Utama Pembangkit Listrik Tenaga Uap 

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan mesin pembangkit 

termal yang terdiri dari komponen utama dan komponen bantu.  Komponen 

utama terdiri dari empat komponen, yaitu :  

1. Boiler (ketel uap) 

2. Turbin uap  

3. Kondenser  

4. Generator 

Komponen-komponen diatas akan dijelaskan sebagai berikut : 

2.2.1.  Boiler  

Boiler adalah suatu perangkat mesin yang berfungsi untuk merubah air 

menjadi uap dapat dilihat pada gambar 2.2.  

 Gambar 2.2 Boiler 

Sumber : PT PLN (Persero) Unit Jasa Diklat Suralaya 
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Proses perubahan air menjadi uap dilakukan dengan memanaskan air 

yang berada didalam pipa-pipa dengan panas hasil pembakaran bahan bakar. 

Proses pembakaran dilakukan secara kontinyu didalam ruang bakar dengan 

mengalirkan bahan bakar dan udara dari luar. Uap yang dihasilkan adalah 

uap superheat dengan tekanan dan temperatur yang tinggi. Jumlah produksi 

uap tergantung pada luas permukaan pemindah panas, laju aliran bahan 

bakar, dan panas pembakaran yang diberikan1 . 

Bagian-bagian boiler dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Ruang Bakar 

Ruang bakar adalah bagian dari boiler yang berfungsi untuk tempat 

berlangsungnya proses pembakaran antara bahan bakar dan udara. 

2. Sootblower  

Fungsi dari sootblower adalah untuk membersihkan abu, debu atau 

jelaga yang menempel pada pipa-pipa boiler, superheater, economizer 

dan pada elemen air heater. Tujuan dari pembersihan tersebut adalah 

untuk menaikkan perpindahan panas. Sootblower menggunakan uap 

ekstraksi untuk proses pembersihan. 

3. Fan 

Fan pada boiler terdiri dari Induced Draft Fan (ID Fan), Primary 

Air Fan (PA Fan), dan Forced Draft Fan (FD Fan). ID Fan berfungsi 

sebagai pengendali tekanan di ruang bakar. PA Fan berfungsi 

                                                           
1 PT PLN (Persero) Unit Pendidikan dan Pelatihan Suralaya, Buku 1 Pengoperasian Udara 

Pembakaran,  Hlm. 2 
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mendorong bahan bakar batubara menuju ruang bakar. FD Fan 

berfungsi sebagai pemasok udara pembakaran kedalam ruang bakar. 

4. Air Heater 

Air heater terpasang dari jenis elemen-elemen plat yang berfungsi 

mengambil panas dari gas bekas dan kemudian ditransfer ke udara 

pembakaran dengan mekanisme perpindahan panas konveksi. 

5. Economizer 

Economizer adalah penukar kalor yang dipasang pada saluran air 

pengisi sebelum air masuk ke Boiler Drum. 

6. Boiler Drum 

Boiler drum adalah  bejana tempat menampung air yang datang 

dari Economizer dan uap hasil  penguapan dari Tube Wall . Di dalam 

boiler drum terjadi pemisahan anatara fasa cair dan fasa uap. 

7. Tube Wall dan Downcomer 

Down comer dan tube wall merupakan pipa yang berfungsi sebagai 

saluran sirkulasi boiler drum untuk fluida yang masih berfase cair. 

Saluran down comer tidak terkena panas secara langsung dari ruang 

bakar, untuk menghindari kerugian panas yang terbuang pada down 

comer diberikan isolasi. Air yang bersikulasi dipanaskan didalam tube 

wall sehingga terjadi perubahan fase dari air menjadi uap. Sirkulasi 

yang terjadi didalam tube wall dan downcomer dikarenakan perbedaan 

massa jenis akibat pemanasan. 
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8. Superheater dan Rehetaer 

Superheater berfungsi memanaskan uap basah yang keluar dari 

boiler drum menjadi uap panas lanjut. Reheater berfungsi memanaskan 

kembali uap yang telah keluar dari turbin tekanan tinggi dan dialirkan 

kembali menuju turbin tekanan sedang.   

2.2.2.  Turbin Uap  

Turbin uap berfungsi untuk merubah energi panas yang terkandung 

dalam uap menjadi gerakan memutar (putaran) 2 . Uap dengan tekanan dan 

temperatur tinggi diarahkan untuk mendorong sudu-sudu turbin yang 

dipasang pada poros sehingga poros turbin berputar. Tekanan dan 

temperatur uap keluar turbin turun akibat melakukan kerja di turbin hingga 

hingga menjadi uap basah dapat dilihat pada Gambar 2.3. Uap setelah keluar 

dari turbin dialirkan ke kondenser, sedangkan tenaga putar yang dihasilkan 

digunakan untuk memutar generator. 

2.2.3.  Kondenser 

Kondenser adalah peralatan untuk merubah uap menjadi air 3. Proses 

perubahan uap menjadi air dilakukan dengan cara mengalirkan uap kedalam 

suatu ruangan yang berisi pipa-pipa pendingin (tubes). Uap mengalir diluar 

pipa-pipa sedangkan air sebagai pendingin mengalir didalam pipa-pipa 

dapat dilihat pada Gambar 2.4. Sebagai pendingin digunakan air laut. Proses 

perubahan uap menjadi air terjadi pada tekanan dan temperatur jenuh, dalam 

hal ini kondenser berada pada kondisi dibawah tekanan atmosfer. Apabila 

                                                           
2 Ibid, Hlm. 2 
3 Ibid, Hlm. 2 
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laju perpindahan panas terganggu, maka akan berpengaruh terhadap tekanan 

dan temperatur didalam kondenser. 

 

 

Gambar 2.3 Aliran Uap Pada Turbin Uap 

Sumber : PT PLN (Persero) Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
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Gambar 2.4 Kondenser 

Sumber : PT PLN (Persero) Unit Jasa Diklat Suralaya   
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2.2.4.  Generator  

Energi listrik didalam PLTU dihasilkan dari peralatan pembangkit 

listrik yang disebut generator. Generator berfungsi mengubah energi 

mekanik berupa putaran menjadi energi listrik dengan menerapkan prinsip 

induksi magnet 4.  

Komponen utama generator terdiri dari bagian yang diam disebut stator 

dan bagian berputar disebut rotor. Stator terdiri dari casing yang berisi 

kumparan dan rotor yang merupakan medan magnet listrik terdiri dari inti 

yang berisi kumparan, dapat dilihat pada Gambar 2.5. 

Gambar 2.5 Generator 

Sumber : PT PLN (Persero) Unit Jasa Diklat Suralaya 

 

  

                                                           
4 Ibid, Hlm. 3 
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2.3.  Prinsip Kerja Pembangkit Listrik Tenaga Uap 

Prisnsip kerja PLTU dapat diterangkan melalui siklus rankine ideal 

yang dapat dilihat pada Gambar 2.6. 

 

Gambar 2.6. Siklus Rankine Ideal 

Sumber : Chengel A. Boyle, Thermodynamics an Engineering Aproach 

 

Dari Gambar 2.6 dapat diterangkan sebagai berikut : 

1. Proses 1 - 2 : proses pemompaan untuk menaikkan tekanan air pengisi 

boiler. Langkah ini adalah  kompresi isentropis  dan proses ini terjadi 

pada pompa air pengisi boiler.  

2. Proses 2 - 3 : Proses pemanasan dengan tekanan konstan di boiler. Air 

bertekanan dinaikkan suhunya sampai mencapai titik didih sehingga air 

berubah wujud menjadi uap jenuh. Uap Jenuh dipanaskan lebih lanjut 

hingga menjadi uap panas lanjut. 

3. Proses 3 - 4  : Uap  panas lanjut melakukan kerja di dalam turbin 

sehingga tekanan dan temperaturnya turun. Langkah ini adalah 

ekspansi isentropis. Kerja yang yang diperoleh dari ekspansi uap 
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didalam turbin digunakan untuk memutar rotor generator sehingga 

menghasilkan listrik.  

4. Proses 4– 1  : pembuangan panas uap di dalam kondenser sehingga 

berubah menjadi air kondensat dengan tekanan konstan. 

Untuk meningkatkan efisiensi siklus Rankine maka dari siklus Rankine 

ideal dilakukan perubahan dengan memanaskan ulang uap hasil ekspansi 

turbin pertama ke reheater dengan tujuan menaikan entalpi uap sehingga 

energi uap naik. Selain itu uap yang akan digunakan untuk ekspansi ke 

turbin tingkat berikutnya tidak terdapat embun yang dapat menyebabkan 

kerusakan sudu. Berikut merupakan proses siklus Rankine ideal dengan 

pemanasan ulang dapat dilihat pada Gambar 2.7. 

 

Gambar 2.7 Siklus Rankine Reheat 

Sumber : Chengel A. Boyle, Thermodynamics an Engineering Aproach 

1. Proses 1 - 2 : proses pemompaan untuk menaikkan tekanan air pengisi 

boiler. Langkah ini adalah  kompresi isentropis  dan proses ini terjadi 

pada pompa air pengisi boiler.  

2. Proses 2 - 3 : Proses pemanasan dengan tekanan konstan di boiler. Air 

bertekanan dinaikkan suhunya sampai mencapai titik didih sehingga air 
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berubah wujud menjadi uap jenuh. Uap Jenuh dipanaskan lebih lanjut 

hingga menjadi uap panas lanjut. 

3.   Proses 3 - 4 : Uap  panas lanjut melakukan kerja di dalam turbin tekanan 

tinggi (high pressure turbine) sehingga tekanan dan temperaturnya 

turun. Langkah ini adalah ekspansi isentropis.  

4.   Proses 4-5 : Proses pemanasan ulang uap setelah melakukan kerja pada  

turbin tekanan tinggi dengan tekanan konstan sehingga temperatur uap 

naik. Proses ini terjadi di dalam boiler dan menghasilkan uap panas 

reheat. 

5.   Proses 5-6 : Uap panas reheat melakukan kerja di dalam turbin tekanan 

rendah sehingga tekanan dan temperaturnya turun. Pada proses ini uap 

panas reheat menjadi uap basah. 

6.   Proses 6– 1  : pembuangan panas uap dengan tekanan konstan di dalam 

kondenser sehingga uap basah berubah menjadi air kondensat. 

 

2.4.  Mode Pengaturan Daya Output 

Pengaturan daya output pada PLTU menggunakan mode kontrol yang 

akan dijelaskan sebagai berikut : 

2.4.1.  Turbine Follow Mode 

Turbine follow mode dapat dilihat pada Gambar 2.8. Ketika pengaturan 

beban dinaikkan pada generator dengan mengatur set point, aksi otomatis 

pertama yaitu mengatur pembakaran didalam boiler. Penambahan beban 

akan menghasilkan pertambahan bahan bakar dan udara yang disuplai ke 

boiler untuk menambah proses pembakaran serta dimbangi dengan 
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penambahan air umpan dan hal ini akan menambah tekanan uap utama 5. 

Turbine steam pressure controller merasakan pertambahan tekanan dan 

merespon dengan menambah bukaan katup governor sehingga aliran uap 

utama yang masuk ke dalam turbin bertambah untuk mengimbangi 

perubahan beban. Pada mode kontrol ini tidak bisa merubah beban secara 

cepat karena perubahan pembakaran didalam boiler relatif lambat, namun 

mempunyai kelebihan tekanan uap utama yang stabil. 

 

Gambar 2.8 Turbine Follow 

Sumber : L&K International Training , Power Plant Control, Hlm.17 

 

2.4.2.  Boiler Follow Mode 

Boiler follow mode dapat dilihat pada Gambar 2.9. Penambahan beban 

generator pada boiler follow mode akan menyebabkan penurunan putaran 

rotor generator yang menyebabkan penurunan frekuensi sehingga governor 

akan menambah bukaan control valve. Pertambahan bukaan control valve 

                                                           
5 L&K International training , Power Plant Control, Hlm. 17 
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menyebabkan uap yang masuk kedalam turbin lebih banyak dan 

menyebabkan menurunnya tekanan uap utama. Boiler automatic control 

akan merespon penurunan uap utama dengan mengatur suplai udara 

pembakaran, bahan bakar batubara, dan aliran air umpan. Sistem kontrol ini 

mempunyai keuntungan respon yang cepat terhadap perubahan beban dan 

mempunyai kelemahan tekanan uap utama yang kurang presisi sehingg 

menghasilkan osilasi pada tekanan uap utama 6. 

 

Gambar 2.9 Boiler Follow 

Sumber : L&K International training , Power Plant Control, Hlm. 16 

 

2.4.3.  Coordinate Control Mode 

Coordinate control mode menggabungkan keuntungan dari boiler 

follow dan turbine follow dapat dilihat pada Gambar 2.10. Boiler follow 

                                                           
6 Ibid, Hlm. 16 
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mode mempunyai keunggulan respon yang cepat terhadap perubahan beban 

dikombinasikan dengan tekanan yang stabil dari turbine follow mode7. 

Sinyal untuk menambah beban pada load control ditunjukkan ke boiler 

master untuk menambah bahan bakar dan aliran udara pembakaran yang 

akan menambah tekanan uap utama. Pada waktu yang sama, sinyal 

pertambahan beban dari load control juga memerintahkan throtle pressure 

control untuk menambah bukaan control valve sehingga aliran uap yang 

masuk ke turbin bertambah untuk mengimbangi perubahan beban. Ketika 

pertambahan beban sudah terpenuhi throtle pressure set point dan boiler 

control akan menormalkan tekanan uap. 

 

 

Gambar 2.10 Coordinate Control 

Sumber : L&K International training , Power Plant Control, Hlm. 18 

 

 

                                                           
7 Ibid, Hlm. 17 
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2.5.  Pengaturan Boiler 

Pengaturan yang dilakukan pada boiler secara garis besar meliputi 

pengaturan air umpan dan pengaturan pembakaran yang akan dijelaskan 

sebagai berikut: 

2.5.1.  Pengaturan Air Umpan 

Pengaturan air umpan digunakan untuk menjaga level air di dalam 

steam drum. Level air yang dikontrol di dalam steam drum harus dalam 

batas spesifikasi. Level air yang terlalu tinggi didalam steam drum dapat 

menyebabkan terbawanya titik-titk air menuju kedalam superheater atau 

turbin yang dapat menyebabkan kerusakan. Level air yang terlalu rendah 

didalm steam drum dapat menyebabkan pemasan berlebih pada pipa water 

wall yang dapat menyebabkan pipa pecah akibatnyanya terjadi down time, 

biaya perbaikan yang besar dan dapat melukai pekerja 8. Laju alir massa air 

dan laju massa uap harus diatur sehingga laju massa air dan laju massa uap 

besarnya sama untuk menjaga level steam drum 9. Besarnya pembakaran 

menentukan temperatur uap dan aliran air umpan yang berpengaruh pada 

tekanan uap yang dihasilkan. 

Pengaturan air umpan mengatur massa air yang mengalir kedalam 

boiler. Pengaturan ailaran air umpan dengan cara mengatur putaran pompa 

air umpan (boiler feed pump). Pengaturan puataran pompa air umpan 

dilakukan dengan menggunakan hydraulic coupler pada poros pompa. 

Hydraulic coupler merupakan jenis kopling non kontak. Kopling ini 

                                                           
8 G.F. Gillman, Boiler Control System Engineering, Hlm. 32 
9 Ibid, Hlm. 38 
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mentransmisikan daya melauli suatu fluida. Komponen utama dari 

hydraulic coupler yaitu terdiri dari dua roda sudu (wheel), yaitu roda sudu 

primer dan roda sudu sekunder yang terisi oleh fluida dapat dilihat pada 

Gambar 2.11.  

Gambar 2.11 Hydraulic Coupler 

Sumber : Gunter H.P, Variable Speed Fluids Couplings, Hlm. 61 

Roda sudu primer sebagai komponen penggerak dan roda sudu 

sekunder merupakan komponen yang digerakkan. Perputaran motor 

penggerak didalam  menyebabkan roda sudu primer primer berputar 

sehingga timbul energi kinetik didalam fluida pengisi. Roda Sudu sekunder 

akan menyerap energi kinetik didalam fluida melalui sudu-sudunya dan 

merubahnya menjadi gerak putar. 

Operator dapat mengatur volume fluida pengisi pada kopling melalui 

Scope tube. Besarnya volume fluida mengatur banyaknya slip yang 

menentukan kecepatan output dan torsi output yang dibutuhakan10.  

                                                           
10 Nicholas A. D'arcy, Hydro-Kinetic Drives, Hydraulic Torque Converters and Hydraulic 

couplings, Hlm. 12 
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2.5.2.  Pengaturan Pembakaran Boiler 

Pengoperasian boiler yang aman dan efisien akan tergantung dalam 

pengaturan aliran udara dan bahan bakar serta gas buang boiler.  Udara 

dalam jumlah yang sesuai harus bercampur dengan bahan bakar untuk 

proses pembakaran. Bila jumlah udara yang diberikan tidak cukup, maka 

pembakaran yang sempurna tidak akan tercapai. Pembakaran yang tidak 

sempurna tidak efisien. Jumlah udara yang terlalu banyak juga akan 

menurunkan efisiensi. Udara yang berlebihan akan menaikkan kerugian gas 

panas ke cerobong. Perbandingan (ratio) bahan bakar udara harus selalu 

dikontrol dan dipantau untuk mengurangi kerugian termal dan pembakaran 

tidak sempurna. Dalam prakteknya, pembakaran sempurna dengan udara 

teoritis sangat sulit dicapai karena tidak semua oksigen dapat bertemu dan 

bereaksi dengan unsur-unsur dalam bahan bakar. Untuk menjamin 

terlaksananya proses pembakaran sempurna, maka diberikan sejumlah 

udara lebih (Excess air). Pemantauan udara berlebih dilakukan dengan 

melihat kandungan oksigen dari gas buang yang keluar cerobong 11, dapat 

dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Perbandingan Kandungan Oksiegen dan Udara Lebih 

% O2 0             2              4              6               8              10             

% Kelebihan 

Udara 

 
0            11             24            40             62             91               

Sumber : PT PLN (PERSERO) Unit Pendidikan Dan Pelatihan Suralaya 

 

                                                           
11 PT PLN (PERSERO) Unit Pendidikan Dan Pelatihan Suralaya,  Pengoperasian  Sistem 

Bahan  Bakar,  hlm. 10 
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Sistem udara pada boiler batubara pada umumnya terdiri dari dua 

macam, yaitu udara primer (primary air) dan udara sekunder (secondary 

air) yang akan dijelaskan sebagai berikut : 

  1.    Udara Primer (Primary Air) 

Pemakaian bahan bakar batubara terlebih dahulu harus dihancurkan  

menjadi serbuk didalam mill pulverizer. Serbuk batubara kemudian 

dialirkan melalui pipa-pipa ke burner-burner batubara. Media transportasi 

yang digunakan untuk mengalirkan serbuk batubara dari pulverizer ke 

burner adalah udara yang dihembuskan melalui sebuah Fan. Udara ini 

dikenal dengan istilah udara primer (primary air) dan dihembuskan oleh 

Primary Air Fan (PAF). 

PAF menaikkan tekanan udara dan mendorongnya menuju ke 

pulverizer (mill) dan setelah bercampur dengan bubuk batubara kemudian 

mengalirkan ke burner-burner batubara. Udara primer juga berfungsi untuk 

memanaskan batubara didalam pulverizer disamping sebagai sarana 

transportasi serbuk batubara, oleh karena itu temperatur udara primer harus 

cukup tinggi untuk menguapkan air dari batubara.  

Pengontrolan temperatur udara dilakukan dengan pemasangan damper 

tempering yang berfungsi untuk mengalirkan udara dingin agar bercampur 

dengan udara panas. Campuran udara panas dan dingin ini menghasilkan 

total aliran udara primer sehingga diperoleh temperatur akhir campuran 

udara dan serbuk batubara sesuai yang diinginkan yang mengalir ke burner. 

Temperatur ini biasanya dijaga antara 60 – 70 0C.  Diatas batas tinggi 

temperatur campuran ini akan dapat menyebabkan bahaya panas lebih 
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(overheating) dan menimbulkan bara api didalam pulveriser atau pipa 

batubara, sementara apabila di bawah batas rendah temperatur campuran, 

dapat menyebabkan penyumbatan pipa batubara bubuk dan pembakaran 

tidak sempurna. 

Pengaturan kapasitas udara primer dilakukan menggunakan perubahan 

putaran PAF. Perubahan putaran PAF dilakukan menggunakan hydraulic 

coupler ynag dapat dilihat pada gambar 2.10. 

  2.    Udara Sekunder (Secondary Air).  

Fungsi udara sekunder adalah memasok kebutuhan udara untuk proses 

pembakaran yang sempurna di dalam ruang bakar. Sistem udara sekunder 

dapat dilihat pada Gambar 2.11.  

 

Gambar 2.12 Sistem Udara Pembakaran 
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Pasokan udara sekunder disediakan oleh Force Draft Fan (FDF) yang 

dialirkan melintasi pemanas pemanas udara (air heater) untuk selanjutnya 

masuk kedalan windbox dan akhirnya didistribusikan melalui air register 

kedalam ruang bakar. Pemanas udara (lihat gambar 2.13) adalah tempat 

perpindahan panas didalam laluan udara dan gas buang dari boiler12 . 

Pemanas udara memindahkan energi panas dari gas buang yang akan 

dibuang melalui cerobong. Energi panas  dari gas buang dialirkan ke udara 

pembakaran sebelum memasuki boiler. Temperatur gas buang keluar 

cerobong dikontrol bersama oleh temperatur air pengisi masuk boiler (di 

ekonomiser) dan pemanas udara sehingga temperatur gas buang keluar jauh 

lebih rendah, dengan demikian meningkatkan efisiensi ketel karena 

berkurangnya panas yang dibuang ke cerobong.     

Gambar 2.13 Pemanas Udara Tipe Regenerative 

Sumber : PT PLN (PERSERO) Unit Pendidikan Dan Pelatihan Suralaya 

                                                           
12 PT PLN (PERSERO) Unit Pendidikan dan Pelatihan Suralaya,  Buku 2 Pengoperasian Udara 

Pembakaran, hlm. 1 
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Didalam ruang bakar udara sekunder bertemu dengan campuran antara 

udara primer dengan serbuk batubara sehingga terjadi proses pembakaran 

yang sempurna. Gas-gas bekas hasil pembakaran kemudian dihisap keluar 

dari ruang bakar oleh IDF. Pengaturan kapasitas udara sekunder yang masuk 

kedalam ruang bakar menggunakan perubahan posisi sudu FDF (Adjustable 

Moving Blade). 

 

2.6. Pengaturan Turbin Uap 

Turbin uap sebagai penggerak generator harus dapat dikendalikan pada 

putaran yang konstan walaupun beban generator berubah-ubah. Putaran 

turbin yang berubah-ubah akan menghasilkan frekuensi listrik dari 

generator bervariasi. Salah satu indikator kualitas energi listrik yang baik  

adalah frekuensi yang stabil, untuk itu diperlukan pengaturan pada turbin 

agar putaran tetap konstan. Berikut adalah cara pengaturan putaran pada 

turbin uap : 

2.6.1.  Metode Pengaturan Putaran Dengan Katup Gorvernor 

Katup governor (lihat gambar 2.14) berfungsi untuk mengatur jumlah 

uap masuk kedalam turbin13. Jumlah uap yang masuk turbin sebanding 

dengan daya listrik yang dihasilkan generator apabila turbin bekerja pada 

tekanan dan temperatur yang konstan. Prinsip pengaturan putaran turbin 

dengan Katup governor adalah dengan mengatur jumlah aliran uap yang 

masuk ke turbin. Hal ini dilakukan dengan mengatur besar bukaan katup 

                                                           
13 PT PLN (PERSERO) Unit Pendidikan dan Pelatihan Suralaya, Sistem-Sistem Pada Turbin 

Uap, hlm. 12 
 



26 
 

 
 

governor. Pembukaan katup  governor memerlukan gaya yang besar karena 

tekanan dan temperatur uap yang diatur tinggi, maka untuk membuka katup 

diperlukan sistem  hidrolik. Perubahan putaran dideteksi dengan 

pemasangan sensor putaran yang berupa pulsa elektronik. Terdapat tiga 

jenis penggerak governor, yaitu mekanik, hidrolik dan elektronik atau 

gabungan dua dari ketiga jenis, contohnya mekanik hidrolik dan elektro 

hidrolik. Pada GV jenis mekanik hidrolik, tekanan pilot oil berfungsi 

sebagai media kontrol terhadap perubahan putaran meneruskan perubahan 

posisi cup valve pada servo motor. Sensor terhadap perubahan putaran 

dilakukan dengan fly wheel atau dengan memutar speeder motor. 

 

Gambar 2.14 Katup Governor 

Sumber : PT. PLN (Persero) Unit Pendidikan dan Pelatihan 
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2.6.2.  Metode Pengaturan Putaran Dengan Tekanan Bergeser (Sliding 

Pressure) 

Metode lain yang digunakan untuk mengatur putaran turbin yaitu 

dengan metode pengaturan dengan operasi tekanan bergeser (sliding 

pressure operation). Ada dua metode yang berbeda dalam pengoperasian 

ini, yaitu : 

1. Mengatur daya output turbin dengan cara mengatur tekanan uap masuk 

dan katup governor terbuka pada posisi yang tetap. 

2. Mengatur daya output turbin dengan cara mengatur tekanan uap yang 

masuk dan mengatur bukaan katup governor. 

Metode pengoperasian ini mempunyai keuntungan-keuntungan yang 

dapat dilihat pada gambar 2.15 dan akan dijelaskan sebagai berikut14 : 

1. Kerugian akibat throtlle katup akan turun sehingga akan menaikkan 

efisiensi. 

2. Penurunan tekanan pada ketel akan berakibat meningkatkan kebutuhan 

panas yang diperlukan untuk perubahan fasa (latent heat) pada drum 

boiler. 

3. Pemakaian daya akan menurun apabila pompa air pengisi boiler (boiler 

feed pump) dioperasikan dengan sistem Pengaturan putaran variable 

speeds. 

 

                                                           
14 PT PLN (PERSERO) Unit Pendidikan dan Pelatihan Suralaya, Turbin, Boiler dan Alat 

bantunya, Hlm 14. 
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Gambar 2.15 Pengaturan Tekanan Bergeser 

 

2.7.  Pengaturan Generator 

Generator merupakan peralatan yang berfungsi mengkonversikan 

energi mekanik menjadi energi listrik. Generator pada pembangkit satu 

dengan pembangkit lainnya dihubungkan secara pararel atau interkoneksi. 

Pembebanan sistem interkoneksi pada generator dapat berubah - ubah sesuai 

kebutuhan, sehingga unit-unit generator pada masing - masing pembangkit 

Yang berkontribusi pada sistem interkoneksi harus selalu siap menghadapi 

perubahan beban. 
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Prinsip kerja generator dikenalkan Michael Faraday 1832, sebuah 

kawat penghantar digantung dua ujungnya ditempatkan diantara kutub 

magnet permanen15. Prinsip kerja gnerator dapat dilihat pada gambar 2.16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16 Prinsip Keja Generator 

Sumber : Siswoyo, Teknik Listrik Industri, hlm. 19 

Hukum Lenz, menyatakan penghantar yang dialiri arus maka sekitar 

penghantar akan timbul medan elektromagnet16. Pada Gambar 2.17, ketika 

kawat penghantar digerakkan kecepatan v dan penghantar melewatkan arus 

kearah kita (tanda titik) sekitar penghantar timbul elektromagnet kearah kiri. 

Akibat interaksi medan magnet permanen dengan medan elektromagnet 

terjadi gaya lawan sebesar F yang arahnya berlawanan dengan arah 

kecepatan v kawat penghantar. Besar gaya F merupakan gaya yang 

menimbulkan torsi lawan pada poros turbin, oleh karena itu torsi input 

turbin harus bisa mengimbangi besarnya torsi lawan agar putaran generator 

tetap 3000 rpm sehingga menghasilkan frekuensi listrik yang setabil. 

                                                           
15 Siswoyo, Teknik Listrik Industri, hlm. 19 
16 Ibid, Hlm.20 
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Gambar 2.17 Interaksi Elektromagnetik Generator 

Sumber : Siswoyo, Teknik Listrik Industri, hlm. 20 

 

Didalam proses pembangkitannya, sebuah generator membutuhkan 

adanya sumber medan magnet atau eksitasi. Medan magnet ini dapat 

diperoleh dari magnet permanen ataupun induksi magnet listrik dengan cara 

mengalirkan sumber tegangan searah kedalam kumparan rotornya.  

Eksitasi atau biasa disebut sistem penguatan adalah suatu perangkat 

yang memberikan arus penguat kepada kumparan medan generator arus 

bolak-balik (alternating current). Generator dan sistem jaringan harus 

sinkron sehingga energi listrik yang dihasilkan dari generator harus 

mempunyai tegangan, frekuensi, perbedaan fasa (sudut fasa ),  urutan fasa, 

dan bentuk gelombang yang sama dengan jaringan17. 

Sistem Eksitasi berfungsi untuk mengatur tegangan pada terminal 

generator dan mengatur jumlah daya reaktif18. Apabila arus eksitasi 

                                                           
17 PT PLN (Persero) Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Generator dan Sistem Kelistrikan, hlm 156 
18 L&K International training , Power Plant Control, Hlm. 17 
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dinaikkan maka akan terjadi kenaikan tegangan pada terminal generator dan 

daya kenaikan daya reaktif yang dihasilkan. Tegangan harus dijaga agar bisa 

sinkron dengan jaringan.  

 

2.8. Perangkat Lunak LabVIEW 

Perangkat Lunak LabVIEW merupakan bahasa pemrograman grafis 

yang digunakan untuk 19 : 

1. Mendapatkan data dari instrumen 

2. Memproses data 

3. Menganalisa data 

4. Mengontrol instrumen dan peralatan 

Pada perangkat lunak LabVIEW terdapat dua bagian utama yaitu Front 

panel dan Block diagram yang akan dijelaskan sebagai berikut : 

2.8.1.  Front Panel 

Front panel berfungsi untuk menampilkan controls palette dan 

menamapilkan tampilan grafis antarmuka pada LabVIEW yang dapat dilihat 

pada Gambar 2.18. Control palette pada gambar 2.18 yang ditandai garis 

berwarna merah digunakan untuk memberikan akses ke obyek (Control, 

indicator, graph dan lain-lain) yang dapat diletakkan pada front panel. 

2.8.2.   Block Diagram 

Block diagram berisi element program atau obyek  function yang 

dihubungkan satu sama lain menggunakan wired untuk membentuk 

program grafis dapat dilihat pada Gambar 2.19. Obyek function diperoleh 

                                                           
19 Ronald. W.L, LabVIEW for Engineers, Hlm 1 
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dari function pallete didalam block diagram. Function pallete dapat dilihat 

pada Gambar 2.20. 

Cara membuat program didalam LabVIEW yaitu tentang bagaimana 

memilih obyek dari palette control dan palette function, kemudian 

menempatkannya pada front panel dan block diagram. Obyek yang dipilih 

harus dihubungkan (wired)  pada tampilan block digram, dapat dilihat pada 

Gambar 2.19 yang ditunjukkan oleh anak panah berwarna merah. 

 

Gambar 2.18 Front panel  
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Gambar 2.19 Block Diagram 

 

 

 

Gambar 2.20 Function palette 

 

 

  


