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SIMULASI PERUBAHAN BEBAN
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA
UAP: STUDI KASUS DI
GORONTALO UTARA
Conceptual and design studies on 25 MW Northen Gorontalo
steam based power plant are carried out under the existing
comissioning data at four different load. The urgency of this study
is related with supporting the prevention of greenhouse gass
emission and completing indonesian power plant energy map. This
observation conducted by simulating those condition in Gatecycle
software and analyzing the output parameter to determine the
power plant performance specifically heat rate, heat transfer duty,
efficiency, power generated and fuel consumption.The study
outcomes shows that heat rate at 50% TMCR was increased as
much as 50 kcal/kwh as the load ramped down indicating power
plant requires more energy to generate similar amount of power.
While the fuel consumption, power, and efficiency proportionally
werer increased as the power plant load ramping up. Comparing
thirteen equipments heat transfer, condenser was conducting the
highest heat transfer duty followed by boiler and first stage of
superheater.
Keywords: Power Plant, Load Variation, Simulation, Heat Rate,
Fuel Consumption, Heat Duty

1. PENDAHULUAN

Pada era sekarang, perkembangan teknologi membuat peningkatan dari pengunaan barang elektronik atau
gadget secara massive dan tidak terkontrol. Selain itu juga penggunaan batu bara dan minyak bumi yang dapat
mengganggu keseimbangan kondisi lingkungan. Hal ini juga ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah
regulasi yang mendukung penekanan jumlah carbon foot print dan peraturan yang menjaga penurunan
cadangan bahan bakar [1]. Seiring berjalannya waktu, para ilmuwan terus berpacu dengan waktu untuk
menemukan konfigurasi terbaik dalam mementukan pendekatan mengenai manajemen pembangkit listrik [2].
Fenomena yang juga muncul dari fluktuasi permintaan suplai energi berefek pada hasil output dari pembangkit
listrik. Maka dari itu, dibutuhkan respon yang cepat pada kondisi beban tinggi dan juga rendah untuk
memperbarui peta energi dari pembangkit [3]. Sejak beberapa tahun terakhir, terdapat perkembangan dari
jumlah penelitian yang mengenai siklus termodinamika pada pembangkit listrik yang pada komponenen seperti
boiler, condenser, heat exchanger hingga keseluruhan pembangkit. Penelitian tentang permodelan boiler yang
berfokus pada proses pembakaran, devolization dan pemanasan partikel [4]. Pada observasi boiler yang
dilakukan oleh [5]. menyatakan kerugian panas yang terjadi bersumber dari exhaust flue gas.
Dibandingkan dengan boiler pulvurizer, pembangkit listrik yang menggunakan boiler CFB (circulating
fluidized bed) mempunyai beberapa keuntungan diantaranya : (i) fleksibilitias bahan bakar (ii) kadar emisi
yang rendah (iii) kemampuan beradaptasi pada perubahan beban. [6]. Namun dari berbagai penelitian yang
ada, hanya sedikit yang berorientasi untuk meningkatkan performa dari pembangkit listrik yang diteliti [7].
Pada proses pembakaran, guna mencapai pembakaran yang sempurna dibutuhkan aliran udara berlebih yang
dibedakan menjadi udara primer dan udara sekunder [8] . Selain itu juga perubahan suhu dari udara masuk ke
ruang bakar dapat dilakukan dari heat recovery dari aliran flue gas [9]. Hal ini juga dapat menaikan efisiensi
boiler dengan menekan kerugian panas dari aliran flue gas [10].
Observasi mengenai pada boiler yang dilakukan oleh [11] dengan merubahn geometri dari jarak antar sirip.
Hasil penelitian menunjukan bahwa penguran dari jarak antar sirip yang dapat dilakukan dengan
mempertimbangkan ketersedian sisa geometri menunjukan bahwa dapat meningkatkan kinerja dari proses
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perpindahan panas. Pada komponen turbin, penelitian terdahulu dilakukan dengan menambahkan tambahan
komponen [12], integrasi proses [13] dan penerapan konfigurasi baru [14]. Pada sektor pembangkit lain, [15]
meneliti tentang beban partial dan juga kondisi rated load yang mencakup rasio thermal resistance pada masing
masing komponennnya. Ditemukan bahwa nilai optimum terjadi pada kondisi beban parsial dibandingkan
dengan kondisi beban puncak.
Selain itu juga, setelah memastikan semua komponen berada pada performa yang baik. Pengamatan
mengenai konsumsi bahan bakar juga dirasa penting dalam proses manajemen pembangkit listrik. Parameter
ini berkaitan dengan penentuan peningkatan aspek dari biaya dan lingkungan [16, 17]. Mengacu pada
penelitian dalam kurung waktu 5 tahun terakhir , perangkat lunak Gatecycle telah digunakan oleh peneliti pada
untuk memodelkan dan melakukan kajian tentang GTCC [18] , optimasi sistem kogenerasi pada industri
makanan [19], proses assessment pada pembangkit listrik [20] dan juga penggunaan variasi coolant [21] pada
komponen turbin. Penelitian tersebut juga menambah legitimasi akan kapabilitas dari perangkat lunak yang
dipilih pada penelitian kali ini.
Merujuk pada [22] dan [23] yang menyatakan bahwa parameter termodinamika dan sistem perlu untuk
dievaluasi secara bersama pada beban yang tinggi. Namun hanya sedikit penelitian yang melakukan evaluasi
secara mendalam pada pembangkit listrik dengan kapasitas dibawah 50 MW. Hal ini menjadi penting menginat
pembangkit listrik dengan kapasitas kecil mempunyai proses setup yang mudah [24] dan juga faktor keamanan
yang lebih tinggi serta turut melengkapi peta energi pembangkit listrik di Indonesia. keunikan dari penelitian
ini diantaranya adalah membandingkan beban pembangkit tidak hanya pada 50, 75 dan 100 namun
menambahkan beban 110 yang secara teoritis dapat dicapai oleh pembangkit listrik yang diteliti. Selain fokus
membahas boiler, penelitian ini juga membahas komponen yang mempunyai keterkaitan secara langsung
ataupun secara akumulatif. Tujuan dari penelitian ini diantaranya mengivestigasi beberapa dampak dari
perubahan beban terhadap: (i) heat rate dan efisiensi pembangkit listrik (ii) perubahan konsumsi bahan bakar
(iii) persebaran beban heat transfer duty masing masing komponen.
Penelitian ini ditulis dengan struktur sebagai berikut. Section 2 membahas karakteristik model, termasuk
perangkat lunak yang digunakan, penjelasan model yang dibuat dan kalkulasi secara termodinamika. Hasil dari
penelitian dari perubahan beban disajikan pada section 3 dan section 4 membahas tentang kesimpulan yang
didapatkan.
2. KARAKTERISTIK MODEL

Pada penelitain kali ini mensimulasikan pembangkit dengan kapasitas energi pembangkitan sebesar 25.000
kW yang berasal dari pembakaran batu bara. Parameter dan konfigurasi dibuat serelevant mungkin dengan
kondisi yang ada di PLTU Anggrek. PLTU tersebut terdiri atas masing masing satu condenser, turbin,
ekonomiser dan dua low pressure heater, high pressure heater, superheater, pompa dan kompresor.

Gambar 1. Diagram heat balance pada PLTU Anggrek
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2.1 Perangkat lunak yang digunakan

Model matematika digunakan untuk membuat karakteristik dari komponen termasuk pada sisi teknis
hingga optimisasi secara ekonomi. Sejalan dengan tujuan berikut, perangkat lunak dari perusahaan general
electrik digunakan untuk melakukan representasi pembangkit baik secara on design atau off design. Pada mode
on design, komponen akan dihitung berdasarkan parameter yang kita masukan untuk menentukan “ukuran”
baik secara heat transfer area, efektifitas perpindahan panas. Juga pengaturan mengenai jenis material pipa,
diameter dan konfigurasi mengenai kadar zat penghambat “fouling” dapat ditentukan pada mode tersebut. Pada
off design, proses analisa dilakukan dengan menggunakan referensi dari on design, hal ini tidak akan merubah
“ukuran” dari komponen pembangkit. Bentuk model yang dibuat pada perangkat lunak Gatecycle dapat dilihat
pada Gambar 1
2.2 Model pembangkit listrik tenaga uap

Pembangkit listrik yang diteliti pada kajian kali ini tersusun atas kumpulan beberapa sub-sistem
diantaranya sistem bleeding uap atau kogenerasi, sistem pembakaran dan sistem pendinginan uap. Proses
permodelan kali ini juga mengacu pada diagram heat balance seperti ditunjukan pada Gambar 1.

Gambar 2 Model pembangkit listrik pada perangkat lunak Gatecycle

Model dari turbin terdiri dari dua ikon, pendekatan ini dilakukan mengingat pada pembangkit yang diteliti
memiliki 5 jalur ekstraksi sedangkan pada perangkat lunak hanya mengakomodasi 4 jalur ekstraksi uap, maka
dari itu pada gambar 2 dimodelkan 2 buah turbin identik secara pengaturan dan dihubungkan satu poros untuk
mengatasi kondisi tersebut. Untuk perhitungan turbin, dipilih metode specen cotton cannon efisiensi seperti
yang dilakukan oleh pada [25] . namun perbedaannya data yang dimasukan berasal dari PLTU seperti tekanan
dan masa alir ekstraksi uap, uap masuk dan uap yang keluar.
Komponen boiler dimodelkan tidak berdiri sendiri, namun terdapat komponen yang membantu proses
input pembakaran seperti primary air heater dan secondary air heater, dua unit superheater dan steam drum.
Batubara yang dimasukan secara karakteristik seperti ditunjukan pada Tabel 1. Suhu dari bed material awal
diatur pada 25oC dengan panas spesifik sebesar 0.1455 kcal/kg-C dengan mengasumsikan belum terbentuk ash
wall thickness.
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Tabel 1: Karakteristik batubara
NO

PARAMETER

SATUAN

NILAI

1

Volatile matter

%

0.332

2

Carbon

%

0.312

3

Ash

%

0.0349

4

Moisture

%

0.3229

5

Fuel temperatur

oC

27

6

HHV

Kcal/kg

4354

Pada sistem kogenerasi, dimodelkan 5-unit feedwater heater dengan klasifikasi 1 open feedwater heater
(dearator) dan 4 closed feed water heater (2-unit high pressure heater dan 2-unit low pressure heater). Pada
unit LPH 2 dan HPH 2 dimodelkan dengan 5 buah aliran dengan rincian extraction inlet, drain outlet, feedwater
inlet, auxiliary inlet dan feedwater outlet. Sedangkan pada LPH 1 dan HPH 1 tidak terdapat aliran auxiliary
inlet. Hasil dari keluaran feedwater terakhir (HPH 1) akan dialirkan menuju ekonomiser untuk dinaikan kualitas
dan temperatur uapnya dengan memindahkan panas dari aliran flue gas. Hal ini juga dilakukan pada pemanasan
udara masuk ke dalam ruang bakar seperti ditunjukan pada Gambar 2 pada komponen air preheater. Masing
masing dari primary air heater dan secondary air heater menaikan suhu udara dari kondisi ambient hingga
temperatur tertentu untuk mempercepat proses pembakaran. Hal ini dikarenakan semakin tinggi temperatur
maka dapat meminimalisir keterlambatan proses pembakaran. Namun perubahan densitas udara akibat
perubahan temperatur diasumsikan tidak terjadi dikarenakan perbedaan hasil pemanasan udara pada dua
komponen tersebut masih dapat digolongkan minim, hanya saja energi secara volumetrik mempunyai
perubahan yang signifikan.
2.3 KALKULASI ENERGI SECARA TERMODINAMIKA

Proses operasional di PLTU anggrek diasumsikan terjadi pada steady state. Hal ini ditunjukan dari
observasi yang dilakukan tidak menganalisa perubahan yang terjadi pada transisi perubahan beban seperti yang
dilakukan oleh [26]. Penurunan tekanan atau pressure drop juga tidak terjadi pada aliran yang diantara masing
masing komponen. Secara general, kalkulasi dari kesetimbangan massa seperti ditunjukan oleh [27] :
∑ 𝑚̇𝑖𝑛 = ∑ 𝑚̇𝑜𝑢𝑡

(1)

Dimana mout dan min adalah debit aliran keluar dan masuk dari sistem, untuk kalkulasi kesetimbangan energi
yang juga ditunjukan oleh [27] pada Persamaan 2 berikut.
∑𝑖 𝐸𝑖 + 𝑄 = ∑𝑜 𝐸𝑜 + 𝑊

(2)

Dimana subscript i dan o menunjukan inlet dan outlet. Ei dan Eo merupakan energi yang masuk dan energi
yang keluar dari sistem. Sedangkan W dan Q merupakan kerja yang dilakukan dan panas yang masuk ke sistem.
Perhitungan energi pada Persamaan 3 yang diperoleh merujuk pada [25] dengan Wti adalah daya dari turbin
ke i dan efisiensi dari generator ( gen ) diasumsikan sebesar 0.98.

wgross  gen(Wt1  Wt 2)

(3)

Sedangkan persamaan exergy seperti dikemukanan oleh pada [28] dalam Persamaan 4 berikut.

Ein  Eout  W  Eext

(4)

Dimana Eext merepresentasikan energi ekstraksi menuju feedwater heater inlet. Dengan daya yang dihasilkan
oleh turbin (i = 1, 2, 3, 4 and 5) seperti ditunjukan oleh [25] pada Persamaan 5 berikut.





n
Wti   min hin   m sei  hsei  m outhout
i 1



(5)

Perhitungan komponen pemanas udara yang terdiri atas low preesure heater dan high pressure heater masing
334

Nurdin Hasananto Teguh, Djarot B. Darmadi, Lilis Yuliati; Rekayasa Mesin, v. 13, n. 2, pp. 331 – 342, 2022.

masing dua unit adalah menggunakan Persamaan 6-9.
Low pressure heater tingkat pertama (LPH2):








m2 h2  m6 h6  m9 h9  m9 h9

(6)

Low pressure heater tingkat kedua (LPH 1):

m8h8  m14h14  m36h36  m20h20  m35h35

(7)

High pressure heater tingkat pertama (HPH2) :

m22h22  m13h13  m12h12  m17h17  m43h43

(8)

High pressure heater tingkat kedua (HPH1):

m16h16  m43h43  m22h22  m0h0

(9)

Untuk kalkulasi ruang bakar dan juga pemanas udara, formulasi yang digunakan adalah Persamaan 10.

bmfuelLHV  m1h1  m3h3

(10)

Dimana b dan mfuel merupakan efisiensi dan massa alir bahan bakar yang berupa batu bara. Untuk pemanas
udara sekunder tanpa memperhitungkan kemungkinan terjadinya kebocoran seperti pada [29] yang ditunjukkan
pada Persamaan 11 berikut.

wsah  m35h35  m29h29

(11)

Dengan konfigurasi kebocoran yang mirip pada secondary air heater, perhitungan termodinamika untuk
primary air heater ditunjukkan pada Persamaan 12.

wpah  m29h29  m35h35

(12)

Pada komponen condenser yang bertujuan untuk mendinginkan uap keluaran dari turbin, perhitungan
termodinamika yang juga dipaparkan oleh [30] seperti pada Persamaan 13.

Qcondenser  m1h1  m3h3

(13)

Merujuk akan [31], perhitungan kerja komponen pompa CEP (Condensate Extraction Pump) dan BFP
(Boiler Feed Pump) dihitung menggunakan Persamaan 14.

WP  mCEP( HCEPout  HCEPin)  mBFP (hBFPout  hBFPin )

(14)

Dengan memperhitungkan 5 buah aliran ekstraksi uap yang dialirkan menuju LPH dan HPH, efisiensi turbin
yang merupakan perbandingan antara kerja actual dan kerja secara ideal ditunjukan pada Persamaan 15.
𝜂𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑒 = 𝑊𝑜/𝑊𝑖 𝑥100%

(15)

Merujuk pada [32] dan [33], parameter heat rate dapat dihitung dengan Persamaan 16.
𝐻𝑅 = 𝑄𝑖𝑛/(𝑃𝑔𝑒𝑛 − 𝑃𝑎𝑢𝑥)

(16)
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Dimana Qin, Pgen dan Paux merupakan panas yang dimasukan, daya yang dihasilkan dan daya yang dibutuhkan
untuk menjalankan peralatan tambahan (auxiliary equipment) seperti ditunjukan pada [27] :

𝑆𝐹𝐶 = (𝑚18(ℎ20 − ℎ21))/((𝜂"𝐿𝐻𝑉" ))
(17)
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan mengacu pada model pembangkit listrik tenaga uap yang telah konvergen dari proses perhitungan
pada perangkat lunak Gatecycle pada kondisi on-design dengan variasi beban pembangkitan. Hasil yang
didapatkan dilampirkan pada Tabel 2. Pada proses analisa, digunakan tetapan error 2% tentang perbedaan hasil
simulasi dan hasil yang ada di pembangkit. Parameter yang dipilih untuk dilakukan perbandingan adalah heat
rate, efisiensi dan daya yang dihasilkan.
Tabel 2: Efisiensi, daya and heat rate pada variasi beban yang dilakukan
NO

BEBAN
(%)

1

50

EFISIENSI
(%)

25.8412

DAYA

COMISSIONING

HEAT RATE

(MW)

(MW)

(kcal/kwh)

12.3583

12.5

3327
3300.123
3291

2

75

26.054

18.69

18.5

3

100

26.1189

24.9821

25

27.4694

27.5

4

110

26.223

3278

Tabel 3: Kebutuhan dari konsumsi bahan bakar dan juga massa alir udara
NO

BEBAN
(%)

KONSUMSI BAHAN
BAKAR (ton/jam)

1

50

2
3
4

110

MASA ALIR AIR UDARA (kg/hr)
PRIMARY
(kg/jam)

SECONDARY
(kg/jam)

10.3

40937.03

27079.18

75

15.44

61405.54

40618.77

100

20.59

81874.07

54158.36

22.65

90061.48

59574.19

3.1 Heat rate

Heat rate merupakan rasio antara akumulasi panas yang dimasukan pada suatu pembangkit listrik yang dibagi
dengan akumulasi daya yang dihasilkan oleh sistem. Parameter ini menjadi salah satu penilaian yang ditetapkan
mulai dari tahun 1970. Semakin tinggi nilai heat rate pada suatu sistem mengindikasikan sistem tersebut
berjalan dengan konsumsi energi yang lebih besar untuk mendapatkan energi listrik yang sama. Pada proses
operasional dari pembangkit, nilai heat rate akan mengalami perubahan seiring dengan kondisi yang terjadi.
Grafik dari hasil simulasi mengenai nilai heat rate ditunjukan pada gambar 6. Selain heat rate, gambar 6 juga
menunjukan perubahan nilai efisiensi dari pembangkit listrik unit Anggrek. penjelasan mengenai grafik heat
rate adalah sebagai berikut, sumbu X menunjukan variasi beban (TMCR 50, TMCR 75, TMCR 100 dan TMCR
110), sumbu Y sebelah kiri menunjukan efisiensi dalam satuan persen sebagai penunjuk garis efisiensi (warna
biru). Sedangkan sumbu Y kanan menunjukan heat rate pada satuan kcal/kwh dengan garis perubahan nilai
heat rate ditunjukan oleh garis oranye. Hasil secara detail dari nilai heat rate dan efisiensi dapat ditinjau pada
Tabel 2. Secara garis besar, nilai dari heat rate mengalami penurunan dan efisiensi mengalami kenaikan seiring
meningkatnya beban pembangkitan.
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Gambar 6 Heat rate pada variasi beban yang dilakukan

Efisiensi mengalami perubahan dari 25.8412% hingga 26.233% sedangkan heat rate mengalami variasi dari
3327 kcal/kwh hingga 3278 kcal/kwh. Secara spesifik nilai dari heat rate pada beban 50%, 75%, 100% dan
110% adalah 3327 kcal/kwh, 3300.12 kcal/kwh, 3291 kcal/kwh, 3278 kcal/kwh. Sedangkan nilai efisiensi dari
masing beban dengan urutan terkecil hingga terendah adalah sebagai berikut 25.8%, 26.05%, 26.11% dan
26.223%. heat rate tertinggi dicapai pada beban yang paling rendah. hal ini mengindikasikan pada beban
tersebut dibutuhkan energi yang lebih besar untuk membentuk energi listrik dengan jumlah yang sama.
Perubahan dari nilai heat rate pada kondisi beban rendah hingga beban tinggi didasari oleh beberapa alasan.
Pertama, kenaikan dari konsumsi bahan bakar pada beban yang tinggi juga diikuti kenaikan yang lebih banyak
pada energi listrik yang dihasilkan. Kedua, jumlah aliran dari tiap beban juga menentukan menurunnya nilai
heat rate pada kondisi beban tinggi. Hal ini ditunjukan pada Tabel 3 yang secara representative mewakili
komponen pemanas udara. Namun pada kondisi beban tertinggi, 110 TMCR, tidak sering dilakukan meskipun
dapat dicapai. Hal ini berkaitan dengan pada regulasi dari unit dispatcher yang bertugas untuk menentukan
beban yang harus dicapai oleh unit pembangkit.
Meskipun pada studi kali ini tidak mencakup parameter ekonomi, namun dengan menurunkan nilai heat rate
pada unit pembangkit listrik dapat menurunkan biaya pengeluaran dari proses pembangkitan energi listrik
seperti ditunjukan pada [34]. selain itu, grafik diatas juga dapat memprediksi penurunan kadar emisi gas
berbahaya seperti CO2, methane, Nitrous oxide emission seperti yang ditunjukan pada [32]. Dengan mengacu
pada persamaan nomor (16), secara teoritis penurunan dari nilai heat rate dapat dicapai dengan meningkatkan
daya yang dihasilkan atau dengan menurunkan konsumsi bahan bakar. Peningkatan dari daya dapat dicapai
dengan memastikan tingkat cleanliness dari turbin dan juga dapat diraih dari modifikasi performa komponen
yang bertugas merubah energi mekanik aliran uap menjadi energi listrik.
3.2 Heat transfer duty

Gambar 7 menunjukan distribusi total heat transfer duty pada 13 komponen penyusun PLTU Anggrek.
komponen yang menjadi fokus perbandingan antara lain evaporator, condenser, 4 tingkat closed feed water
heater dan dua unit pemanas udara (PAH dan SAH). Sedangkan unit dearator tidak dimasukan dalam
perbandingan pada Gambar 7. Sumbu X pada gambar 7 menunjukan macam macam komponen yang ditinjau
dengan variasi yang dilakukan. Kemudian pada sumbu Y menunjukan nilai heat transfer duty pada satuan kJ/s.
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Boiler yang ditunjukan pada grafik batang berwarna merah melakukan proses perpindahan panas yang paling
tinggi diantara komponen lainnya. Hal ini terjadi tidak hanya pada beban 50% namun juga terjadi pada beban
75 hingga 110. Rasionalisasi pada komponen boiler berkaitan dengan proses perpindahan panas yang
dilakukan terjadi pada massa alir yang masuk dan massa alir yang keluar pada boiler lebih besar dibandingkan
dengan komponen lainnya. Alasan yang serupa juga terjadi pada komponen pada urutan kedua dimana
condenser dengan menggunakan aliran air laut mendinginkan aliran uap yang keluar dari turbin setelah
mengalami proses bleeding dan kerja pembangkitan energi listrik.

Gambar 7: Beban perpindahan panas pada tiap kondisi.

Jika meninjau pada beban 100%, tingkat entalpi yang dihasilkan setelah keluar dari steam drum sebesar 269.94
kcal/kg. Kemudian, aliran air ini akan mengalami pemasukan energi dari proses pembakaran batubara dengan
massa alir 20.59 ton per jam hingga menghasilkan uap dengan entalpi sebesar 756.2 kcal/kg sebelum memasuki
turbin. Besarnya entalpi dari tiap kg aliran uap juga perlu dikalikan dengan 107071 kg/hr untuk menentukan
besarnya energi. Hal ini mempunyai alasan yang tidak jauh berbeda dengan konsumsi batu bara pada sub
pembahasan selanjutnya. Keterkaitan antara massa alir yang menjadi factor penentu dalam proses heat transfer
pada proses PLTU seperti dijelaskan pada [2].
Gambar 7 juga mengkonfirmasi proporsi dari aliran ekstraksi yang meningkat seiring peningkatan beban pada
pembangkit listrik. Meskipun aliran ektraksi uap semakin meningkat, namun hal ini juga diiringi dengan
peningkatan aliran uap yang akan memutar turbin dan generator. Secara teoritis, langkah yang dapat dilakukan
untuk meningkatkan produksi listrik adalah dengan mengevaluasi jumlah feedwater heater yang bekerja,
apakah dengan menambahkan atau mengurangi jumlah unit yang beroperasi dapat meningkatkan performa
PLTU secara akumulatif atau tidak. Selain itu juga pembersihan pada pipa heat exchanger perlu dipertahakan
agar tidak terjadi gangguan dalam proses perpindahan panas antara aliran uap dengan aliran feedwater heater.
Hal ini mengantisipasi uap yang telah dialokasikan dengan menukarkan energi yang dapat diraih dengan proses
pemanasan aliran air sebelum masuk ke dalam ruang bakar agar beban perpindahan panas tidak terlalu besar.
Semakin tinggi beban perpindahan panas pada suatu komponen maka suhu operasionalnya juga semakin besar.
Hal ini akan meningkatkan persentase terjadinya mechanical failure seperti overheating, erosion dan abrasi.
3.3 Konsumsi bahan bakar

Untuk menghemat pengeluaran anggaran bahan bakar, penurunan dari nilai heat rate dapat
menunjukan seberapa besar proses penekanan anggaran yang diraih dan juga sebaliknya semakin
meningkatnya nilai heat rate maka pengeluaran yang harus dialokasikan semakin banyak. Gambar 8 mengenai
konsumsi bahan bakar dan tambahan bahan bakar pada variasi beban yang dilakukan. Konsumsi bahan bakar
yang menjadi acuan adalah kondisi beban 50% TMCR (grafik batang berwarna biru) dan jumlah peningkatan
bahan bakar ditunjukan oleh grafik batang berwarna kuning. Secara singkat, sumbu X pada grafik konsumsi
bahan bakar menunjukan variasi beban sedangkan sumbu Y menunjukan konsumsi bahan bakar dalam satuan
(kg/jam).
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Gambar 8: konsumsi dan tambahan bahan bakar

Berdasarkan Gambar 8, dapat dilihat bahwa semakin tinggi beban PLTU maka konsumsi bahan bakar semakin
meningkat. Hal ini seperti ditunjukan pada beban pembangkit tertinggi yang memerlukan lebih dari 2 kali lipat
konsumsi bahan bakar dibandingkan dengan beban 50%. Perbedaan yang cukup besar tersebut diakibatkan
oleh perbedaan energi yang perlu dipenuhi lebih dari 15 MW. Untuk memenuhi besarnya gap energi tersebut
diperlukan massa alir dari uap yang lebih besar. Selain itu juga dengan mempertimbangkan kualitas uap yang
perlu dijaga konstan maka aliran bahan bakar juga disesuaikan dengan kebutuhan energi yang diperlukan. Dan
juga beracu pada kondisi beban tertinggi yang menunjukan kapasitas dari ruang bakar tiap jamnya dapat
memproses 22.6 ton batubara mengindikasikan kapasitas maksimum. Jika terdapat perubahan jenis dari batu
bara yang dipakai, maka parameter tersebut perlu menjadi acuan. Hal ini dikarenakan dengan juga
memperhitungkan energi yang dibutuhkan untuk mencapai kualitas uap tertentu perlu dipertimbangkan massa
jenis dan juga nilai dari LHV (lower heating value) atau HHV (higher heating value). Selanjutnya, poin yang
perlu dipertimbangkan adalah AFR dimana perubahan massa alir dari bahan bakar jika tidak diikuti dengan
penyesuaian akan massa alir udara dari air preheater akan mengakibatkan perubahan nilai AFR. AFR akan
menentukan proses pembakaran yang terjadi, dan pada PLTU Anggrek nilai AFR dijaga sebesar 110 persen
(aliran udara mengalami penambahan 10 persen).
Hasil grafik konsumsi bahan bakar relevant dengan konsumsi bahan bakar dari PLTU dengan kapasitas sebesar
300 MW yang diteliti oleh [26] pada dan [35] pada proses peningkatan beban dan penurunan beban. Hasil dari
[36] juga mendukung hasil yang didapatkan pada studi kali ini dimana pada ruang bakar memerlukan tambahan
suplai bahan bakar yang terus meningkat hingga mencapai beban maksimum pada kondisi 1357.4 MW.
Meskipun penelitian terdahulu dilakukan pada pembangkit listrik dengan kapasitas yang berbeda dan
komponen penyesunannya tidak sama, namun ketika menilai dari kecenderungan bahan bakar yang meningkat
pada beban yang lebih tinggi mengalami kesesuaian hasil. Grafik dari konsumsi bahan bakar dapat digunakan
sebagai referensi dalam menentukan strategi peningkatan dalam menurunkan tingkat konsumsi bahan bakar.
4. KESIMPULAN

Variasi dari keempat kondisi pembebanan pada PLTU Anggrek telah dilaksanakan. Flexibilitas dari
pembangkit listrik perlu diteliti dan diobservasi untuk meningkatkan performa dan agar lebih kompetitif pada
perubahan zaman. Terlebih lagi mengingat konsumsi bahan bakar dari suatu unit pembangkit turut menentukan
tingkat cadangan energi fosil yang tersisa. Dari simulasi yang telah dilakukan diperoleh beberapa point
kesimpulan antara lain:
1. Efisiensi dari pembangkit listrik tenaga uap meningkat yang diikuti dengan penurunan nilai dari heat rate.
339

Nurdin Hasananto Teguh, Djarot B. Darmadi, Lilis Yuliati; Rekayasa Mesin, v. 13, n. 2, pp. 331 – 342, 2022.

Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan peningkatan antara daya yang dihasilkan serta peningkatan
konsumsi bahan bakar pada beban paling rendah menuju beban yang lebih tinggi.
2.

Konsumsi bahan bakar meningkat dikarenakan jumlah volumetrik air yang harus dirubah secara fase
menjadi uap juga mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukan dari perbandingan pada beban 50% TMCR
yang mempunyai setengah dari jumlah debit pada beban 100% TMCR.
3. Pada perbandingan antar komponen, boiler melakukan 45 persen dari total proses heat transfer duty yang
dilakukan pada tiap komponen penyusun PLTU Anggrek.
4. Simulasi yang dilaksanakan pada penelitian kali ini dapat merepresentasikan perubahan kondisi pada
PLTU tanpa mengganggu proses operasional yang terjadi sehari hari.
Kedepannya diperlukan observasi yang menvariasikan nilai dari AFR, kondisi performa dari feedwater heater
dan akumulasi dari factor fouling untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai system
pembangkit listrik pada unit Anggrek.
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