
BAB IV
PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

4.1 Profil Perusahaan

Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) yang ada di Balai Pungut berada

dalam naungan Perusahaan Pulau Jawa Bala Servis (PJB servis) berdiri tanggal 11

september 2012 bertepatan pada hari pembukaan Pekan Olaraga Nasional ke

XVIII yang diselenggarakan di Riau sebagai Tuan Rumah dan Stadion Utama

Riau adalah tempat pembukaan PON ke XVIII yang dibuka oleh Presiden

Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono.

Pembangkit Listrik Tenaga gas yang ada di Balai Pungut menyuplai semua

kapasitas dayanya ke pusat kota Pekanbaru untuk melancarkan pembukaan PON

ke XVIII Riau. Dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas yang ada di Balai Pungut

adalah salah satu sumber energi yang membantu berjalanya Pekan Olaraga

Nasional. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) yang ada di Balai Pungut (PJB

servis Memiliki visi menjadi perusahaan pembangkit tenaga listrik Indonesia

yang terkemuka dengan standar kelas dunia, PJB tiada henti berbenah dan

melakukan inovasi dengan tetap berpegang pada kaidah tata pengelolaan

perusahaan yang baik

Guna mewujudkan visi menjadi perusahaan pembangkit tenaga listrik

Indonesia yang terkemuka dengan standar kelas dunia, PJB servis menjalankan

misi antara lain :

1. Memproduksi tenaga listrik yang handal dan berdaya saing.

2. Meningkatkan kinerja secara berkelanjutan melalui implementasi tata

kelola pembangkitan dan sinergi business partner dengan metode best

practise dan ramah lingkungan.

3. Mengembangkan kapasitas dan kapabilitas SDM yang mempunyai

kompetensi tehnik dan manajerial yang unggul serta berwawasan bisnis.

Dengan Struktur Organization Operation And Maintenanca Pembangkit

Listrik Tenaga Gas Balai Pungut-Riau adalah sebagai berikut :
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Gambar 4.1 Struktur Organization Operation And Maintenanca Pembangkit

Listrik Tenaga Gas Balai Pungut-Riau

PT PEMBANGKIT JAWA – BALI SERVICES
Struktur Organization Operation And Maintenanca

PLTG BALAI PUNGUT – RIAU
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4.2 Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

4.2.1 Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas di Balai Pungut

diperoleh melalui wawancara dan melihat langsung dilokasi Pembangkit Listrik

Tenaga Gas Balai Pungut selama 1 bulan lebih, selain untuk mengetahui

perkembangan unit yang ada di PLTG juga belajar mengenai proses kombinasi

antar PLTG dengan PLTU agar menjadi PLTGU. Data yang saya peroleh seperti

pemasukan kalor pada turbin gas sebesar 140100 Kw dan  laju massa bahan bakar

sebesar 47968 kj/s.

4.2.2 Pengolahan Data

Berdasarkan data yang saya peroleh maka dapat dilakukan perhitungan

untuk mengetahui semua daya dan frekuensi yang dihasilkan oleh unit PLTG

Balai Pungut.

4.3 Perhitungan Turbin Gas

4.3.1 Menghitung Laju Aliran Massa Bahan Bakar

Laju aliran massa bahan bakar yang disupply pada ruang bahan bakar dari

unit turbin gas dapat dihitung dengan menggunakan persamaan dari kalor hasil

pembakaran, sebagai berikut :

Qgt = mf x LHV Kj/s

Dimana :

Qgt : Pemasukan kalor pada turbin gas (Kg/s)

mf : Massa bahan bakar (Kg/s)

LHV : Laju aliran massa bahan bakar (Kj/s)

Dik Qgt =  140100 Kg/s

LHV =  47968 Kj/Kg

Jawab mf = Qgt : LHV Kj/s

=  140100 :  47968

mf =  2, 93 Kg/s
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4.3.2 Menghitung Laju aliran Massa Udara

Udara adalah campuran dari beberapa molekul seperti oksigen, nitrogen

dan karbondioksida yang merupakan tiga bagian terbesar dan molekul-molekul

gas yang membentuk udara Laju aliran massa udara dapat dihitung dari persamaan

sebagai berikut :

mg = ma + mf Kg/s

Dimana :

mg : Laju aliran massa udara (Kg/s)

ma : Massa udara (Kg/s)

mf : Massa bahan bakar

Dik mg   =  166 kg/s

mf   =  2,93 kg/s

Jawab ma   = mg - mf Kg/s

= 166 – 2,93

ma   = 163 , 07 kg/s

4.3.3 Menghitung Perbandingan Berat Udara Bahan Bakar

Dari hasil perhitungan diatas maka dapat diketahui perbandingan antara

bahan bakar. Bahan bakar udara (FAR) pada proses pembakaran dalam ruang

bakar yaitu :

FAR = Kg.bb/ Kg ud

Dimana :

FAR : Perbandingan berat udara dan bahan bakar (Kg.bb/ Kg ud)

mf : Massa bahan bakar (Kg/s)

ma : Massa udara (Kg/s)

Dik mf = 2,93 kg/s
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Ma = 163 ,07 kg/s

Jawab  FAR = Kg.bb/ Kg ud

=
, ,

FAR  = 0,02 Kg bb / Kg ud

4.4 Kerja kompresor

4.4.1 Menenntukan Isentropik Keluar Kompresor

Menentukan isentropik keluar kompressor temperatur keluar kompresor

dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut :

T2s = T1- [P3 / P4 ]

Dimana :

T2s =Isentropik Keluar Kompressor

P3 / P4 = Jumlah kutub yang berhadapan ( 2 Kutub )

Data dengan perbandingan tekanan yang telah ditetapkan isentropik turbin

adalah 301,5 sehinggah dapat diketahui :

T2s = 301,5 [P3 / P4]

= 603 0 K

4.4.2 Menghitung temperatur aktual keluar kompresor

Berdasarkan siklus Bryton Aktual, efesiensi kompresor. Dengan

mengasumsikan bahwa isentropik dari kompressor adalah 0,88 maka temperatur

aktual keluar kompressor dapat dicari dengan persamaan :

T2 = T1 +  T2s - T1 / c

= 301,5 + 603– 301,5 /0,88

= 561,88 0 K

Pada temperatur aktual keluar kompressor dapat diketahui harga tetap

untuk  Cpa = 1,08 Kj/ Kg.
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4.4.3 Menentukan Kerja Aktual Kompressor

Menentukan Kerja Aktual Kompressor dapat dihitung dengan

menggunakan persamaan sebagai berikut :

Wca = Cpa (T2 - T1 )

= 1.08 (561,88 – 301,5 )

= 281,22 Kj /Kg

Sehingga dengan daya yang digunakan untuk menggerakan kompressor

dapat dihitung dengan persamaan :

Pc = ma x W ca kW

= 163,08 x 281,22

= 45861,36 kW

4.5 Menentukan Kerja Turbin

4.5.1 Menghitung Temperature Isentropik Keluar Turbin Gas

Turbin gas bekerja berdasarkan siklus bryton dimana terdapat hubungan

antara P-V dan T-S skema instasi dan turbin gas tersebut dapat dilukiskan dengan

siklus bryton ideal seperti rumus sebagai berikut :

c = (T3 – T4 ) /  (T3 – T4s) K

Dimana :

c : Efesiensi thermal (Kj/s)

T : Isontropik turbin gas (K)

Dari persamaan di atas dapat dihitung temperatur isentropik keluar turbin

gas dengan efesiensi isentropik turbin diketahui sebesar 0,88 ddengan temperatur

aktual turbin sebesar 500 - 575 C

T4s = (T3 ) - (T3 – T4 ) / c

= 1075 –( 1075 – 575 ) / 0,88

= 1075 – 500 / 0,88

= 575 / 0,88T4s

= 653,41 0 K
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4.5.2 Menetukan kerja isentropik turbin

Berdasarkan persamaan yang ada dalam teori, yang telah dijelaskan

sebelumnya, maka kerja turbin isentropik adalah :

WT = Cpg (T3 – T4S ) Kj /Kg

= 1,08 ( 1075 – 653,41 )

= 1,08 . 421,59

= 455,32 Kj / Kg

4.5.3 Menentukan Kerja Aktual Turbin

Untuk menentukan kerja aktual turbin gas dapat digunakan persamaan

sebagai berikut :

WTa =  Cpg (T3 – T4 ) Kj /Kg

=  1,08 ( 1075 – 575 )

= 1,08 . 500

= 540 Kj / Kg

Atau daya yang dihasilkan oleh turbin adalah :

PT = mg x WTA kW

Dimana : PT : Laju bahan bakar (kW)

mg : Laju aliran massa udara (Kg/s)

WTA : Kerja Aktual turbin (Kj/Kg)

Dik mg =  166 kg/s

WTA = 540 kj/kg

WTA = PT  x  mg

=  166 x 540

WTA = 89640 kw
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4.5.4 Menghitung laju kalor keluar turbin

Menghitung kalor yang dilepaskan (gas buang) oleh turbin gas ditentukan

dengan persamaan dari kesetimbangan dibawah ini :

Gambar 4.2 Proses kalor yang dilepaskan

qout = q2 + PT kW

Dimana :

q2 = q2 + PT kW

= (ma x Cpa x T2 ) + ( mf x LHV)

= (163,07 x 1,08 x 561,88) + (2,93 x 47968)

= (98955,84 + 140546,24 )

= 239502,08 kW

Sehingga laju kalor yang dilepaskan oleh sistem turbin gas adalah sebagai

berikut :

qout = q3 – PT kW

= 239502,08 - 89640

= 149862,08 kW

4.6. Menentukan Kerja netto keluaran generator.

Kerja netto yang merupakan daya yang berguna yang digunakan untuk

menggerakan generator dapat diketahui dengan persamaan :
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Pnet = PTa - Pca kW

= 89640 - 45861,36

= 43778,64 kW

4.7 Menghitung efesiensi thermal siklus

Untuk menentukan efesiensi thermal dari siklus turbin gas maka, dapat

ditentukan dengan persamaan :

c = Pnet / Qin x 100 %

Dimana

Pnet = 43778,64 kW

Qin = qgt = 140100 kW

Maka efesiensi thermal siklus turbin gas adalah :

c = 43778,64 / 140100 x 100 %

= 31,25 %

4.8. Menghitunga daya total turbin gas

Maka dapat diketahui daya total dari turbin gas balai pungut dapat dicari

melalui persamaan berikut ini :

Ptot = x c

=
,

x 31,25 %

= 67762,64 x 31,25 %

=21175,83 Kw  atau  21 MW

4.9 Perhitungan siklus gabungan ( Combine Cycle )

4.9.1 Daya total combine cycle

Menghitung kapasitas total intalasi gabungan kapasitas total atau daya

total yang dihasilkan oleh intalasi gabungan gas dan uap menurut data

perencanaan adalah sebagai berikut :

Pgt = Ptot - PST kW

Dimana :



IV-10

Daya turbin uap dapat sekitar 50% dari turbin gas. Maka dapat diperoleh

melalui persamaan sebagai berikut :

PST = Ptot x 50 %

= 21175,83 x 50 %

= 10587,92 Kw atau 10 MW

Maka diketahui :

Ptot =  Daya turbin gas = 21175,825 kW

PST = Daya turbin uap = 10587,92 kW

Sehingga daya total adalah :

Pgt = 21175,83 + 10587,92

= 31763,75 Kw

=  31,77 MW atau 31 MW

Pada data diatas diperlihatkan bahwa peningkatan daya dari siklus

combine cycle pada tinjauan gas buang yang dimanfaatkan untuk menjadi

pembangkit listrik tenaga uap yang menjadi pembangkit listrik tenaga gas dan

uap. Dalam Grafik dapat kita lihat sebagai berikut :

Gambar 4.3 Grafik peningkatan daya secara keseluruhan


