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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Plate Heat Exchanger yang pada siklus PLTU Indramayu terletak

pada bagian sebelum kondensor. Dimana air laut yang masuk dari water

intake akan dialirkan cabang ke kondensor dan ke heat exchanger, sehingga

air laut yang masuk ke dalam heat exchanger akan mendinginkan air demin

yang  telah disirkulasikan di sistem PLTU (Lampiran 1). PHE yang bertipe

plat Chevron ini mempunyai komponen – komponen utama yaitu,

Frameplate, Guide Support, Top Bar dan Bottom Bar, Pressure Plate,

Nozzle, Heat Transfer Plate dan Sealing Gasket. Komponen tersebut sangat

dibutuhkan dalam konstruksi karena mempunyai peran yang sangat penting

dalam kerja dari alat tersebut. Untuk Plate dari alat tersebut menggunakan

bahan yang terbuat dari Titanium Gr 1 dimana bahan tersebut dipilih

bertujuan agar tidak terjadi korosi pada bahan tersebut, karena titanium

merupakan bahan yang tahan akan korosi.

Untuk penggunaan dari alat PHE sendiri di PLTU 1 Jawa Barat

Indramayu berdasarkan dari perusahaan konstruksinya dapat digunakan

sampai 30 tahun. Dari jangka waktu yang ditentukan tersebut juga dibatasi

bahwa setiap 5 tahun sekali PHE harus dilakukan overhaul untuk

dibersihkan total dari debris filter HE hingga plate HE. Apabila tidak

dilakukan pembersihan maka akan terjadi fouling dan scaling. Fouling

merupakan peristiwa terakumulasinya padatan yang tidah dikehendaki
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dipermukaan penukar panas yang terkontak dengan fluida kerja, termasuk

permukaan perpindahan panas. Peristiwa tersebut adalah pengendapan,

pengerakan, dan proses biologi. Fouling mengakibatkan kenaikan tahanan

perpindahan panas, sehingga meningkatkan biaya, baik investasi maupun

perawatan. Akibatnya terjadinya fouling yaitu; kehilangan energi

meningkat, waktu shut down lebih lama, biaya perawatan meningkat,dll.

Scaling merupakan akumulasi kerak (scale) akibat adanya peningkatan

konsentrasi dari materi anorganik (pengendapan garam) atau zat kimia.

Dampak langsung yang dapat terjadi adalah menurunnya konduktifitas plat

sebagai media perpindahan panas serta dapat meningkatkan tekanan operasi

pada heat exchanger. Selain itu juga mengakibatkan debit fluida menurun

dimana debit menurun disebabkan oleh adanya penyempitan penampang

pada heat exchanger khususnya pada bagian saluran utama fluida baik

fluida open cooling ataupun fluida closed cooling, dan terjadi turbulensi

pada fluida yang disebabkan oleh penumpukan kerak (kerang) pada bagian

tertentu di penampang heat exchanger.

Setelah mengetahui akan dampak dari fouling dan scaling maka dapat

dilakukan pembersihan yang salah satunya dengan menggunakan metode

chemical spray. Chemical spray ini digunakan untuk membersihkan garam-

garam atau biota-biota laut yang terjebak dan menempel didalam heat

exchanger. Pembersihan yang dilakukan yaitu menggunakan chemical

detergent seperti; nitric acid(HNO3), amino acid (NH2CHRCOOH), citric

acid (C6H8O7), phosphoric acid sodium phosphat (H3PO4.Na3PO4)dengan

konsentrasi maksimal 4% atau suhu maksimal 60 ºC. Dengan adanya
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pembersihan kerak metode chemical spray tersebut, apakah mampu

meningkatkan effisiensi plate heat exchanger pada PLTU Indramayu.

1.2 Pembatasan Masalah

Analisis ini penulis membahas salah satu permasalahan pada PLTU 1

Jawa Barat Indramayu yaitu menganai perpindahan panas pada closed

circulating cooling water heat exchangeratau pada alat plate heat

exchanger. Pada penelitian ini akan membahas tentang optimasi alat heat

exchanger tipe plate chevron dimana alat dalam kondisi kotor dan kondisi

bersih.

1.3 TujuanPenelitian

Tujuan penulisan tugas akhir dengan judul “Optimasi Heat Exchanger

Tipe Plate Chevron dengan Pembersihan Ketak Metode Chemical Spray

pada PLTU Indramayu” yaitu :

1. Memenuhi persyaratan menyelesaikan studi dan memperoleh gelar

Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Teknik Mesin Kelas

Kerjasama FT.UNDIP – PT. PLN (Persero) Universitas

Diponegoro.

2. Untuk mengetahui nilai efektifitas pada heat exchangertipe plate

chevron sebelum pembersihan dan setelahnya.

3. Untuk mengetahui dampak dari fouling dan scaling.
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1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari Tugas Akhir ini yaitu :

1. Menambah ilmu pengetahuan dan teknologi bagi penulis maupun

pembaca.

2. Mengetahui dunia kerja di PLTU 1 Jawa Barat Indramayu.

3. Mengetahui konstruksi alat CCCWHE secara nyata dan dapat

mengetahui optimasi dari alat sebelum dan sesudah dibersihkan di

PLTU Indramayu.

1.5 Waktu dan Tempat Kegiatan

Kegiatan Praktek Kerja Lapangan ini dilaksanakan selama Tiga

Bulan, dimulai pada Hari Senin Tanggal 09 Februari 2015 sampai dengan

Hari Jumat Tanggal 08 Mei 2015. Tempat Praktek Kerja Lapangan

dilaksanakan di PLTU 1 Jawa Barat Indramayu yang beralamat di Desa

Sumur Adem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat,

Indonesia.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu cara penulisan yang

digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap, tepat, jelas

yang berhubungan dengan kegiatan Praktek Kerja Lapangan. Metode dalam

pengumpulan data dan informasi dalam pembuatan Laporan Tugas Akhir

adalah :
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1. Metode Observasi

Metode ini dilakukan dengan mengamati secara langsung ke lapangan,

agar mendapat gambaran secara riil tentang proses yang terjadi dan

mendapatkan data-data secara akurat.

2. Metode Wawancara

Metode ini dilakukan dengan wawancara langsung kepada pembimbing

atau teknisi yang bersangkutan agar mendapatkan gambaran dan penjelasan

yang lebih jelas tentang materi spesifik  yang akan dipelajari.

3. Metode Studi Literatur

Teknik pengumpulan data dengan membaca dan mempelajari semua

literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas pada perpustakaan.

1.7 Sistematika Penulisan Laporan

Tugas Akhir ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu bagian awal, isi dan

bagian penutup. Adapun sistematika penulisan Tugas Akhir ini adalah

sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan

masalah, tujuanpenelitian, manfaat penelitian, waktu dan

tempat kegiatan, metode pengumpulan data dan sistematika

penulisan laporan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang dasar teori, pengertian dan klasifikasi

Heat ExchangerpadaPLTU 1 Jawa Barat Indramayu.
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BAB III : PROSEDUR PELAKSANAAN TUGAS AKHIR

Bab ini berisi tentang cara pelaksanaan tugas akhir

meliputi : tahapan persiapan, tahapan pengumpulan data,

tahapan hasil data.

BAB IV: ANALISA DAN PEMBAHASANOPTIMASI HEAT

EXCHANGER TIPE PLATE CHEVRONDENGAN

PEMBERSIHAN KERAK METODE CHEMICAL

SPRAY PLTU INDRAMAYU.

Bab ini berisi tentang hasil analisa dari perhitungan dan

pembahasan mengenai optimasi pada alat PHE yang

mengalami pengotoran dan dilakukan pembersihan dengan

metode chemical spray sehingga dapat meningkatkan kerja

alat tersebut.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran serta hal-hal

penting yang didapat selama pelaksanaan tugas akhir.


