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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT PJB UBJ O&M PLTU Rembang adalah sebuah perusahaan yang

bergerak di bidang pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). PLTU

bekerja bekerja berdasar siklus Rankine. Salah satu cara untuk meningkatkan

efisiensi siklus Rankine adalah dengan regenerasi. Regenerasi adalah pemanasan

awal air sebelum masuk ke boiler dengan memanfaatkan kalor dari uap ekstraksi

turbin. Uap ekstraksi adalah uap yang diambil dari stage-stage tertentu pada

turbin. Pemanasan awal air pengisi boiler dilakukan secara bertahap dengan alat

yang disebut feedwater heater. Terdapat beberapa kelompok feedwater heater di

PT PJB UBJ O&M PLTU Rembang, salah satunya adalah high pressure heater.

Peralatan ini berupa penukar kalor tipe shell and tube yang berfungsi memberi

pemanasan awal air umpan bertekanan tinggi. Uap ekstraksi mengalir di dalam

shell, sedangkan air pengisi mengalir di dalam tube-tube. PT PJB UBJ O&M

PLTU Rembang memiliki dua unit pembangkit yaitu Unit #10 dan Unit #20.

Untuk masing-masing unit terdapat tiga tingkat high pressure heater, yaitu HPH

#1, HPH #2, dan HPH #3. Air umpan pertama-tama akan dipanaskan di HPH #3

lalu menuju ke HPH #2 dan terakhir HPH #1.

Kinerja high pressure heater dapat mengalami penurunan setelah

pengoperasian dalam waktu lama. Penurunan bisa disebabkan oleh beberapa hal,

di antaranya adalah tidak sempurnanya proses pengeluaran gas (venting) dan

terjadinya pengotoran pada pada permukaan tube (fouling). Dua hal ini
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menyebabkan proses transfer kalor melalui dinding tube terhambat. Penurunan

kinerja high pressure heater akan berpengaruh terhadap efisiensi siklus

pembangkit secara keseluruhan. Untuk mengetahui kinerja alat ini perlu dilakukan

analisa secara matematis terhadap berbagai parameter yang dipantau selama

operasi, seperti tekanan, temperatur, dan laju aliran. Analisa dilakukan terhadap

salah satu heater yaitu HPH #1 Unit #20 pada beban 300 MW karena HPH #2 dan

HPH #3 spesifikasinya sudah tidak sesuai dengan design. Selanjutnya diharapkan

dapat ditentukan tindakan yang perlu diambil untuk memulihkan kinerja peralatan

high pressure heater jika telah terjadi penurunan kinerja.

1.2 Perumusan Masalah

Melihat pentingnya melakukan analisa terhadap kinerja high pressure

heater, maka ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Kinerja high pressure heater pada rentang waktu antara Bulan Maret

sampai April 2015 dan setelah comissionning awal antara Bulan

Nopember 2011 sampai April 2012 dengan indikator nilai Terminal

Temperature Difference (TTD), Drain Cooler Approach (DCA), laju

aliran uap ekstraksi (ṁh), koefisien perpindahan kalor keseluruhan (U),

dan effectiveness (ɛ).

2. Perbandingan kinerja high pressure heater antara rentang waktu Bulan

Maret sampai April 2015 dan antara Bulan Nopember 2011 sampai

April 2012.

3. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan kinerja.

4. Tindakan yang perlu diambil untuk memperbaiki kinerja high pressure

heater.
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1.3 Batasan Masalah

Untuk memusatkan pembahasan masalah pada laporan Tugas Akhir ini,

maka ditentukan beberapa batasan masalah sebagai berikut :

1. Unit yang digunakan sebagai obyek penelitian adalah High Pressure

Heater #1 Unit #20 di PT PJB UBJ O&M PLTU Rembang pada beban

300 MW.

2. Data-data diambil dari central control room pada saat kondisi beban

stabil.

3. Semua kerugian pada proses perpindahan kalor diabaikan.

4. Penghitungan dilakukan untuk mencari nilai Terminal Temperature

Difference (TTD), Drain Cooler Approach (DCA), laju aliran uap

ekstraksi (ṁh), koefisien perpindahan kalor keseluruhan (U), dan

effectiveness (ɛ).

5. Beban 300 MW dipilih karena PT PJB UBJ O&M PLTU Rembang

sering beroperasi pada beban itu.

6. Data diambil pada rentang waktu Bulan Maret-April 2015 dan setelah

comissionning awal antara Bulan Nopember 2011 sampai April 2012.

1.4 Alasan Memilih Judul

Pemilihan judul “Analisa Kinerja High Pressure Heater #1 unit #20 di PT

PJB UBJ O&M PLTU Rembang pada Beban 300 MW” mempertimbangkan

beberapa alasan yaitu :

1. High pressure heater memiliki peran yang penting dalam meningkatkan

efisiensi pembangkit dengan memanfaatkan uap ekstraksi, sehingga

penting untuk dipelajari.
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2. High pressure heater merupakan alat penukar kalor yang bekerja

berdasarkan prinsip perpindahan kalor dan kinerjanya bisa dihitung

secara matematis.

3. High Pressure Heater #1 Unit #20 di PT PJB UBJ O&M PLTU

Rembang telah dioperasikan sejak tahun 2011, sehingga ada

kemungkinan telah terjadi penurunan kinerja.

4. Kinerja high pressure heater berpengaruh terhadap efisiensi

pembangkitlistrik secara keseluruhan sehingga penting untuk

mengetahui apakah telah terjadi penurunan kinerja atau tidak.

1.5 Tujuan Tugas Akhir

Tujuan dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Menambah wawasan mengenai Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan

alat penukar kalor.

2. Menerapkan pengetahuan mengenai alat penukar kalor yang telah

diperoleh dari perkuliahan.

3. Mengetahui kinerja High Pressure Heater #1 Unit #20 di PT PJB UBJ

O&M PLTU Rembang pada beban 300 MW pada rentang waktu Bulan

Maret sampai April 2015 dan Bulan Nopember 2011 sampai April

2012.

4. Mengetahui penyebab penurunan kinerja high pressure heater dan cara

mengatasinya.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Metode dalam pengumpulan data dan informasi untuk penyusunan Tugas

Akhir ini dilakukan dengan cara sebagai berikut.
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1. Metode Observasi

Metode ini dilakukan dengan mendatangi perusahaan serta melihat secara

langsung kegiatan dalam perusahaan tersebut dalam mencari data-data yang

diperlukan untuk perhitungannya.

2. Metode Wawancara

Metode ini dilakukan dengan tanya jawab langsung kepada teknisi, operator

maupun supervisor yang bersangkutan agar mendapatkan gambaran yang lebih

jelas tentang data spesifik  yang akan dicari

3. Metode Studi Literatur

Teknik pengumpulan data dengan membaca dan mempelajari semua

literatur yang berhubungan dengan high pressure heater #1 unit #20 di PT PJB

UBJ O&M PLTU Rembang sehingga menunjang data-data yang diperoleh.

4. Analisa Permasalahan

Analisis dilakukan dengan melakukan perhitungan menggunakan data-data

yang diperoleh untuk mendapatkan nilai-nilai yang bisa menjadi indikasi kinerja

high pressure heater #1 unit #20 di PT PJB UBJ O&M PLTU Rembang.

Penghitungan ini menggunakan persamaan-persamaan berkaitan dengan alat

penukar kalor  yang telah dipelajari selama perkuliahan.

1.7 Sistematika Penulisan Laporan

Untuk mempermudah penyusunan, Laporan Tugas Akhir ini disajikan

dalam beberapa bab. Secara garis besar, hal-hal yang akan dibahas pada setiap bab

dalam laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:
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BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, batasan masalah,

perumusan masalah, tujuan, manfaat, metodologi penulisan, dan

sistematika penulisan laporan tugas akhir.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi teori yang diambil dari berbagai literatur yang

berkaitan dengan high pressure heater sebagai dasar penunjang dan

dasar penghitungan dalam penyusunan laporan tugas akhir.

BAB III: METODOLOGI TUGAS AKHIR

Bab ini akan membahas mengenai metodologi pengerjaan, sistem, dan

mekanisme tugas akhir, beserta data-data terkait dalam perhitungan

analisis kinerja high pressure heater.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini adalah inti dari tugas akhir yang dipilih penulis yang berisi

mengenai bukti matematis dan perhitungan kinerja high pressure

heater #1 unit #20 di PT PJB UBJ O&M PLTU Rembang.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan dituliskan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil

analisa kinerja high pressure heater #1 unit #20 di PT PJB UBJ O&M

PLTU Rembang.


