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mendefinisikan 10 sub-sektor industri yang diprioritaskan, yang
pengembangannya merupakan prioritas bagi Indonesia. Sektor
industri sendiri menyumbang 18,18 persen terhadap total PDB pada
tahun 2015 dan merupakan kontribusi terbesar di antara sektor PDB
lainnya (Kementerian Perindustrian, 2016). Studi mengenai teknologi
industri ini bertujuan untuk mengiventarisasi teknologi industri hemat
energi pada tiga sub-sektor, yaitu industri tekstil, industri kimia, serta
industri makanan dan minuman.
Secara umum teknologi industri yang efisien dapat berupa teknologi
baru yang lebih hemat dibandingkan teknologi sebelumnya yang
memiliki fungsi serupa. Di samping itu, dapat pula berupa teknologi
lama yang dilakukan rekayasa (secara teknis maupun operasi)
sehingga lebih efisien dalam pemakaian energi.
Pada industri tekstil, pembakaran di tungku dan boiler adalah input
energi tunggal terbesar. Masing-masing tungku dan boiler bersifat
intensif energi, dan oleh karena itu penting untuk merancang dan
mengoperasikan unit-unit ini dengan efisiensi sebaik mungkin.
Banyak boiler beroperasi dengan kondisi konstan, namun operasi
i

tungku seringkali sangat dinamis. Teknologi hemat energi dan strategi
efisiensi yang telah digunakan pada industri tekstil diantaranya
Integrated

Boiler

Control

Technology,

Condensing

Economizer,

pemeliharaan komponen furnace secara berkala, serta rekayasa
operasional pada sistem compressed air.
Industri kimia dan proses umumnya ditopang oleh motor-motor listrik
seperti pompa sentrifugal dan kipas. Pemeliharaan dan penyelarasan
yang tepat diperlukan untuk operasi yang efisien dan peningkatan
performa peralatan. Rekayasa efisiensi energi dapat dilakukan pada
jenis skema modulasi kapasitas yang digunakan, konfigurasi sistem,
dan kontrol. Teknologi dan strategi efisiensi di industri kimia
ditekankan pada peningkatan efisiensi motor listrik melalui skema
kontrol/kendali kapasitas. Sistem kendali kapasitas diterapkan
terhadap pompa dan blower sentrifugal untuk mencapai tingkat
efisiensi terbaik.
Industri makanan dan minuman sangat bergantung pada penggunaan
sistem pendingin dan chiller. Peningkatan efisiensi energi dapat
dicapai dengan sedikit atau tanpa investasi modal. Strategi
penghematan pada sistem pendingin dan chiller di industri makananminuman dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: [1] Rekayasa Komponen,
yang melibatkan operasi dan pemeliharaan komponen pendingin atau
pendinginan yang tepat, termasuk pengaturan suhu air dan laju aliran
yang optimal. [2] Rekayasa Sistem untuk beberapa unit pendingin,
yang melibatkan pengoperasian campuran peralatan yang paling
efisien dalam berbagai kondisi beban. [3] Retrofit, yang mencakup
ii

peningkatan sistem yang ada dengan teknologi dan peralatan hemat
energi terbaru.
Hasil kunjungan lapangan menunjukkan bahwa pabrik-pabrik di
ketiga sektor menggunakan peralatan-peralatan yang berusia lebih
dari sepuluh tahun sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi yang
digunakan bukanlah teknologi state of the art dan berdampak pada
penurunan efisiensi peralatan.
Sejalan dengan tujuan dari kajian ini agar pemerintah dapat
merumuskan kebijakan yang tepat untuk peningkatan efisiensi energi
bagi sektor industri, dapat ditarik kesimpulan bahwa sektor industri
tekstil, kimia dan makanan-minuman membutuhkan beberapa hal
berikut ini:
•

Peningkatan kapasitas pengetahuan karyawan yang berperan
sebagai penanggungjawab manajemen energi.

•

Kepastian pasar dalam negeri.

•

Insentif atau program dana bergulir untuk investasi peralatan
hemat energi.
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BAB I PENDAHULUAN

Pada tahun 2015, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan
Pemerintah (PP) No. 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk
Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. RIPIN dirancang
untuk memenuhi amanat Undang-Undang (UU) No. 3 tahun 2014
tentang Perindustrian, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. RIPIN mendefinisikan 10
sub-sektor industri yang diprioritaskan, yang pengembangannya
merupakan prioritas bagi Indonesia. Meskipun kegiatan di sektor
industri dikenal sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca (GRK),
namun pertumbuhan sektor industri berperan penting dalam
menopang perekonomian Indonesia. Sektor industri menyumbang
19,86 persen terhadap total PDB pada tahun 2018 dan merupakan
kontribusi terbesar di antara sektor PDB lainnya (Kementerian
Perindustrian, 2019). Sektor industri di Indonesia (baik minyak dan gas
serta industri manufaktur non-migas), telah menjadi sub-sektor
dengan konsumsi energi tertinggi di Indonesia.
Langkah-langkah penghematan energi telah diwajibkan melalui
Peraturan Pemerintah (PP) No.70 tahun 2009 tentang Konservasi
Energi untuk perusahaan yang mengkonsumsi energi lebih dari 6.000
ton setara minyak (ToE) dan pengelolaan PP ini dikoordinasikan oleh
ESDM melalui Pelaporan Online Manajemen Energi/POME. Saat ini,
persyaratan ini belum ditegakkan dengan ketat, tetapi diharapkan
seiring

berjalannya

waktu,

dorongan

pelaku
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industri

untuk
1

menyesuaikan diri akan meningkat. PP No. 70/2009 memuat
ketentuan tentang penggunaan sumber energi yang tepat melalui
penerapan teknologi hemat energi; pemanfaatan energi yang efisien
dan rasional; dan tanggung jawab pengguna energi. Hal ini terkait
dengan peraturan pelaksanaan konservasi energi sebagaimana
tercantum dalam UU terkait Energi, yang mengamanatkan Rencana
Induk Konservasi Energi Nasional sebagai pedoman bagi para
pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan efisiensi energi
dan konservasi di Indonesia. PP ini juga menetapkan kewajiban bagi
produsen atau pengimpor teknologi energi untuk menerapkan
pelabelan efisiensi energi, dan berusaha mengembangkan serta
menerapkan serangkaian insentif untuk pengelolaan energi yang lebih
baik.
Standar Industri Hijau (SIH) merupakan program yang dikembangkan
di bawah Kementerian Perindustrian yang menargetkan pengelolaan
industri yang bertanggung jawab dan secara khusus membuat target
konsumsi bahan baku dan bahan pengemasan, limbah dan emisi,
konsumsi energi, emisi GRK, dan manajemen sumberdaya manusia.
Menyesuaikan

kinerja

perusahaan

dengan

SIH

akan

sangat

bermanfaat bagi semua industri, khususnya industri yang lahap
energi. Kerangka kebijakan untuk SIH berada di bawah Peraturan
Menteri Perindustrian no.51/M-IND/PER/6/2015 dan No.41/MIND/PER/ 12/2017.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki program
untuk mengevaluasi kepatuhan pelaku industri terhadap standar
2
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pengelolaan lingkungan, yang dikenal dengan “PROPER” (Program
Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan). Program ini melibatkan
pelaporan efisiensi energi, emisi, air limbah, limbah padat, serta
tanggung jawab sosial dan lingkungan dan memberikan peringkat
kepatuhan terhadap kinerja tersebut.
Pelaporan aktivitas yang menghasilkan emisi GRK yang dilakukan
secara online saat ini dilakukan dengan menggunakan Sistem
Informasi Industri Nasional (SIINAS), yang diluncurkan oleh
Kemenperin, dimana sistem tersebut memiliki sub-menu untuk
pelaporan emisi GRK. Dikenal dengan Sistem Informasi Monitoring
Emisi GRK/SIM-Online, sistem ini dibangun oleh Kemenperin dengan
tujuan agar Indonesia memiliki sumber data nasional dari semua
industri dan memungkinkan industri untuk memasukkan data secara
langsung ke dalam sistem menggunakan akun formal. Peraturanperaturan lain yang terkait dengan efisiensi energi dan langkahlangkah perubahan iklim yang tersedia saat ini antara lain adalah:
•

Peraturan Menteri ESDM No.14/2012 tentang Manajemen
Energi;

•

Instruksi Presiden No 13/2011 tentang Konservasi Energi dan
Air;

•

Peraturan Menteri ESDM No.13/2010 tentang Manajer Energi
di Industri;

•

Peraturan Pemerintah (PP) No. 70/2009 tentang Konservasi
Energi;

•

UU No. 30/2007 tentang Energi;
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•

Peraturan Presiden No. 5/2006 tentang Kebijakan Energi
Nasional;

•

Keputusan Presiden No. 43/1991 tentang Konservasi Energi;

Selain peraturan di atas, penerapan efisiensi energi di industri juga
didukung oleh beberapa program dan penghargaan efisiensi energi,
diantaranya sebagai berikut:
•

SIH dan Penghargaan industri hijau oleh Kemenperin;

•

Penghargaan Efisiensi Energi oleh ESDM;

•

PROPER oleh KLHK.

Selain itu, peraturan tentang alokasi gas alam untuk pemanfaatan
domestik diatur oleh Peraturan Menteri ESDM No. 37/2015, yang
memprioritaskan konsumsi untuk transportasi, perumahan dan
industri kecil, produksi minyak dan gas, pupuk dan industri berbasis
gas alam lainnya, pembangkit listrik, dan industri yang menggunakan
gas alam sebagai bahan bakar.

1.1. Industri Tekstil
1.1.1 Gambaran Umum Sub-sektor Industri Tekstil
Seperti sub sektor lainnya, industri tekstil juga merupakan salah satu
industri utama di Indonesia, dan menurut informasi dari Asosiasi
Tekstil Indonesia (API), industri ini secara nasional terdiri dari sekitar
22 industri benang, 300 industri pemintalan, dan 1.400 perusahaan
jahit. Industri ini berada pada posisi kedua di industri manufaktur
dalam hal kontribusinya terhadap PDB dan ekspor Indonesia.
Distribusi konsumsi energi oleh industri tekstil adalah sekitar 70% dari
penggunaan listrik, 20% gas, 5% batubara dan 5% minyak bumi.

4
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Karena pertimbangan lingkungan yang diminta oleh pasar Eropa dan
Jepang, konsumsi batubara telah beralih ke listrik dalam beberapa
tahun terakhir.
Berdasarkan proses produksi tekstil, industri ini dapat dibagi menjadi
klaster pemintalan dan pencelupan. Utilitas yang terdiri dari boiler dan
AC di kedua proses harus dipertimbangkan untuk menganalisis
konsumsi energi. Sebagian besar mesin-mesin tua diperkenalkan pada
tahun 1970-an. Dalam beberapa tahun terakhir, mesin-mesin tua dari
Jepang tersebut diganti dengan mesin dari Cina. Mekanisme insentif
yang ditawarkan oleh pemerintah Cina membantu menurunkan harga
mesin Cina, yaitu hampir setengah dari harga mesin versi Jepang.
Karena banyak mesin saat ini masih belum hemat energi, terdapat
potensi penghematan energi yang luar biasa di industri tekstil.
Penggantian alat tenun dapat meningkatkan produktivitas dan
mencapai konservasi energi sebesar hingga 70 persen pengurangan
energi per unit produksi. API telah mempromosikan Program
Pengembangan Teknologi dari tahun 2005 dan sekitar 10 persen
konservasi energi rata-rata tahunan telah dicapai di bawah program
tersebut dengan investasi 10 triliun rupiah selama 2007-2010. Jika
dibandingkan dengan tahun 2014, sektor industri tekstil dan pakaian
jadi mengalami penurunan dari 1,56 persen menjadi 4,79 persen pada
tahun 2015.
Industri tekstil merupakan salah satu industri yang menggunakan
energi secara intensif. Jenis energi yang digunakan umumnya adalah
energi listrik untuk menggerakkan berbagai peralatan proses dan
Analisis Informasi Perkembangan Teknologi | 2019

\

5

bahan bakar yang dikonsumsi dalam utilitas serta energi panas yang
berasal dari bahan bakar (batubara, bahan bakar, gas alam). Secara
garis besar, industri tekstil Indonesia dapat dibagi menjadi tiga
kelompok industri dari hulu ke hilir, yaitu:
1. Klaster industri hulu pemintalan (spinning) yang menghasilkan
serat alami dan buatan menjadi benang. Spinning merupakan
klaster industri yang padat modal, berskala besar, jumlah
tenaga kerja relatif kecil, dan output per tenaga kerja juga besar.
2. Klaster industri sentra meliputi proses benang ulir menjadi
lembaran kain mentah (grey fabric). Proses tenun dan proses
perajutan yang kemudian diproses lebih lanjut untuk
dicelupkan, diselesaikan, dan dicetak menjadi kain jadi.
Industri ini semi-padat modal, modern, dan terdiri dari
teknologi yang terus tumbuh, dan jumlah tenaga lebih besar
daripada kelompok industri hulu.
3. Kelompok industri hilir adalah industri manufaktur pakaian
jadi (garmen) termasuk proses pemotongan, penjahitan,
pencucian, dan penyempurnaan yang menghasilkan garmen
siap pakai. Klaster ini termasuk klaster padat karya.
Proses produksi sub-sektor industri tekstil dibagi menjadi dua
kelompok klaster yaitu (a) proses kering yang tidak memerlukan air
dan terdiri dari pemintalan, penenunan, dan perajutan; dan (b) proses
basah yang membutuhkan air untuk proses produksi dan mencakup

6
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tiga tahap, persiapan penyelesaian, pencelupan/pencetakan dan
penyempurnaan1.
1.1.2 Kerangka Kebijakan dan Peraturan
Seperti sub-sektor industri lainnya, sub-sektor industri tekstil telah
memiliki seperangkat kebijakan pemerintah yang ada terkait dengan
efisiensi energi yang dapat mendukung realisasi aksi mitigasi di subsektor ini, yaitu:
•

Peraturan Pemerintah No. 79/2014 tentang Kebijakan Energi
Nasional (KEN);

•

Peraturan Pemerintah No. 70/2009 tentang Konservasi Energi;

•

Undang-Undang

No.

30/2007

tentang

Energi,

yang

menjelaskan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah
serta masyarakat untuk melaksanakan program konservasi
energi di hulu/hilir dan memberikan insentif untuk EE bagi
pengguna dan peralatan energi;
•

Peraturan Presiden No.5/2006 tentang Kebijakan Energi
Nasional dengan target elastisitas energi <1 persen; dan

•

Instruksi Presiden (INPRES No. 2/2008) tentang Penghematan
Energi dan Air.

Kemenperin juga mengembangkan Standar Industri Hijau (SIH) untuk
industri tekstil (KEPMEN No 515/M-IND/Kep/12/2015) pada
penentuan

1

SIH

untuk

industri

pencelupan,

pencapan

dan

Sumber: Pedoman Teknis Kementerian Perindustrian, 2014
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penyempurnaan. Standar ini membatasi emisi GRK agar tidak
melebihi 2,03 t CO2/ton produk.

1.2. Industri Kimia
1.2.1 Gambaran Umum Sub-sektor Industri Kimia
Kontribusi Sub-sektor industri kimia terhadap PDB mencapai 9,16
persen di tahun 2018, di antaranya obat-obatan farmasi dan tradisional
tumbuh sebesar 6,86 persen (yoy) pada triwulan IV tahun 2018.
Tingkat pertumbuhan ini menjadikan industri kimia sebagai salah satu
dari lima kontributor utama untuk tingkat pertumbuhan sektor
manufaktur, di samping industri minyak dan gas, makanan dan
minuman, barang elektronik dan peralatan listrik, dan peralatan
transportasi.

Terlepas

dari

kenyataan

bahwa

industri

kimia

mengalami penurunan pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir,
berdasarkan realisasi investasi Indonesia, industri kimia termasuk
sub-sektor yang tumbuh pesat menjadi 9,34 persen per tahun antara
tahun 2013 dan 2018.
Jumlah industri kimia skala besar dan menengah yang tercatat di
Indonesia saat ini lebih dari seratus perusahaan dengan berbagai jenis
teknologi spesifik untuk setiap pabrik. Data aktivitas industri kimia
seperti kapasitas pabrik, jumlah produksi, penggunaan energi, dan
data aktivitas penting lainnya belum tercatat secara sistematis di
tingkat nasional, sama halnya dengan rencana pembangunan dan
upaya mitigasi terkait GRK. Pengumpulan data inventarisasi emisi
GRK di industri kimia saat ini belum mencakup semua kelompok di

8
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dalam sub-sektor industri kimia yang ada, dan data lengkap terkait
emisi GRK masih belum sepenuhnya tersedia.
1.2.2 Kerangka Kebijakan dan Peraturan
Sama halnya dengan beberapa sub-sektor industri lainnya; sampai saat
ini belum ada peraturan khusus untuk sub-sektor industri kimia yang
mengatur emisi GRK. Namun, karena emisi GRK di industri kimia
terjadi selama proses produksi dan pembakaran bahan bakar fosil
dalam boiler, generator maka kebijakan yang mencakup pengurangan
penggunaan bahan bakar fosil, peningkatan efisiensi energi, dan
peningkatan pemanfaatan energi terbarukan akan secara langsung
juga terkait dengan upaya pengurangan emisi GRK di industri ini.
Sebagaimana telah dijabarkan pada sub-sektor lainnya, diantara
beberapa contoh peraturan tersebut termasuk UU No 30 tahun 2007
tentang Energi, Kepmen ESDM No 2 tahun 2004 tentang Kebijakan
Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, PP No 79
tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, Permen ESDM No 13
tahun 2012 terkait Penghematan Konsumsi Listrik, Permen ESDM No
14 tahun 2012 terkait Manajemen Energi, Inpres No 11 tahun 2011
terkait Penghematan Energi dan Air, serta PP No 70 tahun 2009 tentang
Konservasi Energi. Selain itu, kebijakan lain yang mempengaruhi
industri kimia baik itu secara langsung maupun tidak langsung
meliputi:
•

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
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•

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun
2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);

•

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
Nomor 36 tahun 2017 tentang Tatacara Registrasi dan Notifikasi
untuk Bahan Berbahaya dan Beracun;

•

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 tahun 2008
tentang Lambang dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun.

1.3. Industri Makanan dan Minuman
1.3.1 Gambaran Umum Industri Makanan dan Minuman
Kontribusi sub-sektor industri makanan dan minuman terhadap PDB
mencapai 35,5 persen pada tahun 2018. Dengan pertumbuhan tahunan
rata-rata 7,76 persen selama 20113-2018 (Gambar 1), sub-sektor
industri makanan dan minuman mendukung sebagian besar
pertumbuhan industri non-migas. Menurut Direktorat Jenderal
Industri Agro, Kemenperin dan Gabungan Pengusaha Makanan &
Minuman Indonesia (GAPMMI), sub-sektor industri makanan dan
minuman Indonesia terdiri dari 6.775 perusahaan yang memproduksi
berbagai makanan dan 1.121 perusahaan yang memproduksi
minuman (misalnya: susu, bir, anggur, jus dan lain-lain). Basis
populasi Indonesia yang besar (238 juta) berfungsi sebagai potensi
pasar besar untuk pengembangan industri makanan dan minuman,
dan telah menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan industri ini.

10
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Gambar 1. Pertumbuhan Tahunan Industri Makanan dan Minuman 2013-2018 (BPS,
2019).

Industri makanan dan minuman di Indonesia terkonsentrasi di Jawa
dan Bali (Tabel 1). Pada tahun 1980, sekitar 85 persen industri makanan
dan minuman berlokasi di Jawa dan Bali, diikuti oleh 10,43 persen di
Sumatera, 2,10 persen di Sulawesi dan 1,76 persen di NTB dan NTT.
Namun, pada tahun 2014, pertumbuhan industri makanan dan
minuman di luar Jawa telah meningkat dibandingkan tahun-tahun
sebelumnya.
Tabel 1. Distribusi Perusahaan Industri Makanan dan Minuman Berdasarkan Pulau

Analisis Informasi Perkembangan Teknologi | 2019

\

11

Pada tahun 2018, pertumbuhan industri makanan dan minuman
mencapai

7,91

persen,

sedangkan

pada

2017,

Kemenperin

menargetkan pertumbuhan 7,5 hingga 7,8 persen. Industri makanan
dan minuman nasional terus menunjukkan kinerja positif dengan
tumbuh menjadi 9,98 persen atau Rp 192,69 triliun pada kuartal ketiga
2016.

Pertumbuhan

industri

ini

terutama

didorong

oleh

kecenderungan masyarakat, terutama kelas menengah atas yang
merupakan konsumen utama makanan dan minuman.
Untuk industri minuman, konsumsi minuman ringan di Indonesia
didominasi oleh air kemasan (84,1 persen), diikuti oleh makanan cepat
saji (8,9 persen), minuman berkarbonasi (3,5 persen), dan minuman
ringan lainnya (3,5 persen). Pasar minuman ringan di Indonesia
memiliki prospek pertumbuhan yang baik. Pertumbuhan industri
minuman di Indonesia diekspektasi akan terus meningkat terutama
pada minuman ringan berkarbonasi, jus, jus buah, dan minuman
energi.
1.3.2 Kerangka Kebijakan dan Peraturan
Seperti beberapa sub-sektor industri lainnya, tidak ada peraturan
khusus untuk industri makanan dan minuman yang secara wajib
mengatur emisi GRK. Namun, sesuai dengan amanat UU No. 3 tahun
2014 tentang Industri, industri makanan dan minuman juga
diwajibkan melaporkan konsumsi energi, produksi, dan informasi
lainnya melalui sistem pelaporan online SIINAS.
Secara

sukarela,

untuk

industri

susu

bubuk,

Kementerian

Perindustrian telah mengeluarkan Standar Industri Hijau (KEPMEN
12
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No 146/M-IND/Kep/3/2016). Seperti subsektor lainnya, standar ini
juga telah membatasi emisi GRK, khususnya untuk emisi CO2 spesifik
dari penggunaan energi langsung, tidak langsung, dan utilitas pada
teknologi proses sebagai berikut:
•

Teknologi yang menggunakan evaporasi dan spray dying,
maksimum 0,8 tCO2/ton produk.

•

Teknologi

yang

tidak

menggunakan

evaporasi

namun

menggunakan spray dying, maksimum 0,6 tCO2/ton produk.
•

Teknologi yang hanya menggunakan dry blending, maksimum
0,2 tCO2/ton produk.

Selebihnya, saat ini Kementerian Perindustrian juga sedang menyusun
standar industri hijau untuk industri minyak goreng dan biskuit.
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BAB II PENGGUNA ENERGI TERBESAR DI
INDUSTRI TEKSTIL

Gambar berikut ini menyajikan proses-proses di mana energi
dikonsumsi dalam industri tekstil.

Gambar 2. Proses Konsumsi Energi di Industri Tekstil (UNDP, 2018)

Sebagaimana terlihat pada gambar tersebut, peralatan pengguna
energi terbesar pada bagian hulu industri tekstil adalah boiler,
sedangkan di bagian hilirnya adalah kompresor. Berikut ini adalah
hasil dari audit teknologi di salah satu pabrik industri hulu tekstil:
No

Jenis Peralatan

Kapasitas

Tahun Pembuatan

1

Steam Boiler Batubara

20 Ton

2004

2

Mc. Sando

120 m/mnt

1990

3

Mc. Mercerizing/MCR

120 m/mnt

1986

4

Mc. Washing 1

100 m/mnt

1992

5

Mc. Washing 2

60 m/mnt

1986

14
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2.1 Boiler
Boiler adalah bejana tertutup dimana panas pembakaran dialirkan ke
air sampai terbentuk air panas atau steam. Air panas atau steam pada
tekanan tertentu kemudian digunakan untuk mengalirkan panas ke
suatu proses. Air adalah media yang berguna dan murah untuk
mengalirkan panas ke suatu proses. Jika air dididihkan sampai
menjadi steam, volumenya akan meningkat sekitar 1.600 kali,
menghasilkan tenaga yang menyerupai bubuk mesiu yang mudah
meledak, sehingga boiler merupakan peralatan yang harus dikelola dan
dijaga dengan sangat baik. Berikut ini adalah tipikal distribusi uap
panas di industri tekstil:

Gambar 3. Distribusi Uap Panas di Industri Tekstil (UNDP, 2018)

Sistem boiler terdiri dari: sistem air umpan, sistem steam dan sistem
bahan bakar. Sistem air umpan menyediakan air untuk boiler secara
otomatis sesuai dengan kebutuhan steam. Berbagai keran disediakan
untuk

keperluan

perawatan

dan

perbaikan.

Sistem

steam

mengumpulkan dan mengontrol produksi steam dalam boiler. Steam
dialirkan melalui sistem pemipaan ke titik pengguna. Pada
keseluruhan sistem, tekanan steam diatur menggunakan keran dan
dipantau dengan alat pemantau tekanan. Sistem bahan bakar adalah
Analisis Informasi Perkembangan Teknologi | 2019

\

15

semua peralatan yang digunakan untuk menyediakan bahan bakar
untuk menghasilkan panas yang dibutuhkan. Peralatan yang
diperlukan pada sistem bahan bakar tergantung pada jenis bahan
bakar yang digunakan pada sistem.
Air yang disuplai ke boiler untuk dirubah menjadi steam disebut air
umpan. Dua sumber air umpan adalah: (1) Kondensat atau steam yang
mengembun yang kembali dari proses dan (2) Air makeup (air baku
yang sudah diolah) yang harus diumpankan dari luar ruang boiler dan
pabrik. Untuk mendapatkan efisiensi boiler yang lebih tinggi,
digunakan

economizer

untuk

memanaskan

awal

air

umpan

menggunakan limbah panas pada gas buang.
Terdapat beberapa jenis teknologi boiler yang digunakan di industri
tekstil, antara lain fire tube boiler, water tube boiler, packaged boiler,
fluidized bed combustion boiler, atmospheric fluidized bed combustion boiler,
pressurized fluidized bed combustion boiler, circulating fluidized bed
combustion boiler, stoker fired boiler, pulverized fuel boiler dan waste heat
boiler.
2.1.1 Fire Tube Boiler
Pada fire tube boiler, gas panas melewati pipa-pipa dan air umpan boiler
ada di dalam shell untuk dirubah menjadi steam. Fire tube boilers
biasanya digunakan untuk kapasitas steam yang relatif kecil dengan
tekanan steam rendah sampai sedang. Sebagai pedoman, fire tube boilers
kompetitif untuk kecepatan steam sampai 12.000 kg/jam dengan
tekanan sampai 18 kg/cm2. Fire tube boilers dapat menggunakan bahan
bakar minyak bakar, gas atau bahan bakar padat dalam operasinya.

16
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Untuk alasan ekonomis, sebagian besar fire tube boilers dikonstruksi
sebagai “paket” boiler (dirakit oleh pabrik) untuk semua bahan bakar.

Gambar 4. Fire Tube Boiler (UNEP, 2006)

2.1.2 Water Tube Boiler
Pada water tube boiler, air umpan boiler mengalir melalui pipa-pipa
masuk ke dalam drum. Air yang tersirkulasi dipanaskan oleh gas
pembakar membentuk steam pada daerah uap dalam drum. Boiler ini
dipilih jika kebutuhan steam dan tekanan steam sangat tinggi seperti
pada kasus boiler untuk pembangkit tenaga.

Gambar 5. Diagram Sederhana Water Tube Boiler (UNEP, 2006)
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Water tube boiler yang sangat modern dirancang dengan kapasitas steam
antara 4.500– 12.000 kg/jam, dengan tekanan sangat tinggi. Banyak
water tube boilers yang dikonstruksi secara paket jika digunakan bahan
bakar minyak bakar dan gas. Untuk water tube yang menggunakan
bahan bakar padat, tidak umum dirancang secara paket. Karakteristik
water tube boilers sebagai berikut:
•

Forced, induced dan balanced draft membantu untuk
meningkatkan efisiensi pembakaran.

•

Kurang toleran terhadap kualitas air yang dihasilkan unit
pengolahan air.

•

Memungkinkan untuk tingkat efisiensi panas yang lebih
tinggi.

2.1.3 Packaged Boiler
Disebut packaged boiler sebab sudah tersedia sebagai paket yang
lengkap. Pada saat dikirim ke pabrik, hanya memerlukan pipa steam,
pipa air, suplai bahan bakar dan sambungan listrik untuk dapat
beroperasi. Paket boiler biasanya merupakan tipe shell and tube dengan
rancangan fire tube dengan transfer panas, baik radiasi maupun
konveksi yang tinggi. Ciri-ciri dari packaged boilers adalah:
•

Kecilnya ruang pembakaran dan tingginya panas yang
dilepas menghasilkan penguapan yang lebih cepat.

•

Banyaknya

jumlah

pipa

yang

berdiameter

kecil

membuatnya memiliki perpindahan panas konvektif yang
baik.

18
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•

Sistem

forced/induced

draft

menghasilkan

efisiensi

pembakaran yang baik.
•

Sejumlah lintasan/pass menghasilkan perpindahan panas
keseluruhan yang lebih baik.

•

Tingkat efisiensi termalnya lebih tinggi dibandingkan
dengan boiler lain.

Gambar 6. Packaged Boiler 3 Pass (Spirax Sarco, 2016)

Boiler tersebut dikelompokkan berdasarkan jumlah pass nya – yaitu
berapa kali gas pembakaran melintasi boiler. Ruang pembakaran
ditempatkan sebagai lintasan pertama setelah itu kemudian satu, dua,
atau tiga set pipa api. Boiler yang paling umum dalam kelas ini adalah
unit tiga pass/ lintasan dengan dua set fire-tube/ pipa api dan gas
buangnya keluar dari belakang boiler.
2.1.4 Fluidized Bed Combustion Boiler (FBC)
Pembakaran dengan fluidized bed (FBC) muncul sebagai alternatif yang
memungkinkan dan memiliki kelebihan yang cukup berarti dibanding
sistem pembakaran yang konvensional dan memberikan banyak
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keuntungan – rancangan boiler yang kompak, fleksibel terhadap bahan
bakar, efisiensi pembakaran yang tinggi dan berkurangnya emisi
polutan yang merugikan seperti SOx dan NOx. Bahan bakar yang
dapat dibakar dalam boiler ini adalah batubara, sekam padi, bagas &
limbah pertanian lainnya. Boiler fluidized bed memiliki kisaran kapasitas
yang luas yaitu antara 0.5 Ton/jam sampai lebih dari 100 Ton/jam.
2.1.5 Atmospheric Fluidized Bed Combustion (AFBC) Boiler
Kebanyakan boiler yang beroperasi untuk jenis ini adalah Atmospheric
Fluidized Bed Combustion (AFBC) Boiler. Alat ini hanya berupa shell
boiler konvensional biasa yang ditambah dengan sebuah fluidized bed
combustor. Sistem seperti telah dipasang digabungkan dengan water
tube boiler/ boiler pipa air konvensional. Batubara dihancurkan menjadi
ukuran 1 – 10 mm tergantung pada tingkatan batubara dan jenis
pengumpan udara ke ruang pembakaran. Udara atmosfer, yang
bertindak sebagai udara fluidisasi dan pembakaran, dimasukkan
dengan tekanan, setelah diberi pemanasan awal oleh gas buang bahan
bakar. Pipa dalam bed yang membawa air pada umumnya bertindak
sebagai evaporator. Produk gas hasil pembakaran melewati bagian
super heater dari boiler lalu mengalir ke economizer, ke pengumpul debu
dan pemanas awal udara sebelum dibuang ke atmosfer.
2.1.6 Pressurized Fluidized Bed Combustion (PFBC) Boiler
Pada tipe Pressurized Fluidized Bed Combustion (PFBC), sebuah
kompresor memasok udara Forced Draft (FD), dan pembakarnya
merupakan tangki bertekanan. Laju panas yang dilepas dalam bed
sebanding dengan tekanan bed sehingga bed yang dalam digunakan

20
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untuk

mengekstraksi

sejumlah

besar

panas.

Hal

ini

akan

meningkatkan efisiensi pembakaran dan penyerapan sulfur dioksida
dalam bed. Steam dihasilkan didalam dua ikatan pipa, satu di bed dan
satunya

lagi

berada

di

atasnya.

Gas

panas

dari

cerobong

menggerakkan turbin gas pembangkit tenaga. Sistem PFBC dapat
digunakan untuk pembangkitan kogenerasi (steam dan listrik) atau
pembangkit tenaga dengan siklus gabungan/ combined cycle. Operasi
combined cycle (turbin gas & turbin uap) meningkatkan efisiensi
konversi keseluruhan sebesar 5 hingga 8 persen.
2.1.7 Atmospheric Circulating Fluidized Bed Combustion Boilers
(CFBC)
Dalam sistem sirkulasi, parameter bed dijaga untuk membentuk
padatan melayang dari bed. Padatan diangkat pada fase yang relatif
terlarut dalam pengangkat padatan, dan sebuah down-comer dengan
sebuah siklon merupakan aliran sirkulasi padatan. Tidak terdapat pipa
pembangkit steam yang terletak dalam bed. Pembangkitan dan
pemanasan berlebih steam berlangsung di bagian konveksi, dinding
air, pada keluaran pengangkat/riser.
Boiler CFBC pada umumnya lebih ekonomis daripada boiler AFBC,
untuk penerapannya di industri memerlukan lebih dari 75 – 100
Ton/jam steam. Untuk unit yang besar, semakin tinggi karakteristik
tungku boiler CFBC akan memberikan penggunaan ruang yang
semakin baik, partikel bahan bakar lebih besar, waktu tinggal bahan
penyerap untuk pembakaran yang efisien dan penangkapan SO2 yang
semakin besar pula, dan semakin mudah penerapan teknik
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pembakaran untuk pengendalian NOx

daripada pembangkit steam

AFBC.

Gambar 7. CFBC Boiler (Thermax Babcock & Wilcox Ltd, 2001)

2.1.8 Stoker Fired Boilers
Stokers diklasifikasikan menurut metode pengumpanan bahan bakar
ke tungku dan oleh jenis grate nya. Klasifikasi utama nya adalah
spreader stoker dan chain-gate atau traveling-gate stoker. Spreader stokers
memanfaatkan kombinasi pembakaran suspensi dan pembakaran
grate. Batubara diumpankan secara kontinyu ke tungku diatas bed
pembakaran batubara.
Batubara yang halus dibakar dalam suspensi; partikel yang lebih besar
akan jatuh ke grate, dimana batubara ini akan dibakar dalam bed
batubara yang tipis dan pembakaran cepat. Metode pembakaran ini
memberikan fleksibilitas yang baik terhadap fluktuasi beban,
dikarenakan penyalaan hampir terjadi secara cepat bila laju

22
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pembakaran meningkat. Karena hal ini, spreader stoker lebih disukai
dibanding jenis stoker lainnya dalam berbagai penerapan di industri.

Gambar 8. Stoker Fired Boiler (University of Missouri, 2004)

2.1.9 Pulverized Fuel Boiler
Kebanyakan boiler stasiun pembangkit tenaga yang berbahan bakar
batubara menggunakan batubara halus, dan banyak boiler pipa air di
industri yang lebih besar juga menggunakan batubara yang halus.
Teknologi ini berkembang dengan baik dan diseluruh dunia terdapat
ribuan unit dan lebih dari 90 persen kapasitas pembakaran batubara
merupakan jenis ini. Untuk batubara jenis bituminous, batubara
digiling sampai menjadi bubuk halus, yang berukuran +300 micrometer
(µ m) kurang dari 2 persen dan yang berukuran dibawah 75 microns
sebesar 70-75 persen. Harus diperhatikan bahwa bubuk yang terlalu
halus akan memboroskan energi penggilingan. Sebaliknya, bubuk
yang terlalu kasar tidak akan terbakar sempurna pada ruang
pembakaran dan menyebabkan kerugian yang lebih besar karena
bahan yang tidak terbakar. Batubara bubuk dihembuskan dengan
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sebagian udara pembakaran masuk menuju plant boiler melalui
serangkaian nosel burner. Udara sekunder dan tersier dapat juga
ditambahkan. Pembakaran berlangsung pada suhu dari 1300-1700°C,
tergantung pada kualitas batubara. Waktu tinggal partikel dalam boiler
2 - 5 detik dan partikel harus cukup kecil untuk pembakaran
sempurna.

Gambar 9. Pembakaran Tangensial pada Pulverized Fuel Boiler

Sistem ini memiliki banyak keuntungan seperti kemampuan
membakar berbagai kualitas batubara, respon yang cepat terhadap
perubahan beban muatan dan penggunaan suhu udara pemanas awal
yang tinggi. Salah satu sistem yang paling populer untuk pembakaran
batubara halus adalah pembakaran tangensial dengan menggunakan
empat buah burner dari keempat sudut untuk menciptakan bola api
pada pusat tungku.
2.1.10 Waste Heat Boiler
Apabila tersedia limbah panas pada suhu sedang atau tinggi, waste heat
boiler dapat dipasang secara ekonomis. Jika kebutuhan steam lebih dari
steam yang dihasilkan menggunakan gas buang panas, dapat
24
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digunakan burner tambahan yang menggunakan bahan bakar. Jika
steam tidak langsung dapat digunakan, steam dapat dipakai untuk
memproduksi daya listrik menggunakan generator turbin uap. Hal ini
banyak digunakan dalam pemanfaatan kembali panas dari gas buang
dari turbin gas dan mesin diesel.

2.2 Kompresor
Pabrik garmen sebagai bagian hilir dari industri tekstil menggunakan
udara tekan untuk seluruh operasi produksinya, yang dihasilkan oleh
unit kompresor. Berdasarkan data dari Departemen Energi Amerika
Serikat, 70 sampai 90 persen udara tekan hilang dalam bentuk panas
yang tidak dapat digunakan, gesekan, salah penggunaan dan
kebisingan. Sehingga, kompresor dan sistem udara tekan menjadi area
penting untuk meningkatkan efisiensi energi pada industri tekstil.
Berikut ini adalah distribusi energi di sistem udara tekan.

Gambar 10. Diagram Sankey untuk Sistem Udara Tekan (McKane and Medaris, 2003)
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Biaya operasional dari sistem udara tekan jauh lebih tinggi daripada
harga kompresor itu sendiri. Karenanya, perbaikan sistem dapat
menghemat energi hingga 20 sampai 50 persen dari pemakaian listrik
dan menghasilkan penghematan biaya miliaran Rupiah. Sistem udara
tekan yang dikelola dengan benar dapat menghemat energi,
mengurangi perawatan, menurunkan waktu penghentian operasi,
meningkatkan produksi, dan meningkatkan kualitas.

Gambar 11. Komponen biaya dalam sistim udara tekan

Sistim udara tekan terdiri dari bagian suplai yang terdiri dari
kompesor dan air treatment, serta bagian pengguna yang terdiri dari
sistem distribusi dan peralatan pemakai akhir. Bagian suplai yang
dikelola dengan benar akan menghasilkan udara bersih, kering, stabil
yang dikirimkan pada tekanan yang dibutuhkan dengan biaya yang
efektif. Bagian pengguna yang dikelola dengan benar akan
meminimalkan udara terbuang dan penggunaan udara tekan untuk
penerapan yang tepat. Perbaikan dan pencapaian puncak kinerja
sistem udara tekan memerlukan bagian sistem suplai dan pengguna
serta interaksi diantara keduanya.

26
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2.2.1 Komponen Utama Sistem Kompresor
Sistem udara tekan terdiri dari komponen utama berikut: Penyaring
udara masuk, pendingin antar tahap, after-coolers, pengering udara,
traps pengeluaran kadar air, penerima, jaringan pemipaan, penyaring,
pengatur dan pelumasan.
•

Filter Udara Masuk: Mencegah debu masuk kompresor; Debu
menyebabkan lengketnya katup/ kran, merusak silinder dan
pemakaian yang berlebihan.

•

Pendingin antar tahap: Menurunkan suhu udara sebelum
masuk ke tahap berikutnya untuk mengurangi kerja kompresi
dan meningkatkan efisiensi. Biasanya digunakan pendingin air.

•

After-Coolers: Tujuannya adalah membuang kadar air dalam
udara dengan penurunan suhu dalam penukar panas
berpendingin air.

•

Pengering Udara: Sisa-sisa kadar air setelah after-cooler
dihilangkan dengan menggunakan pengering udara, karena
udara tekan untuk keperluan instrumen dan peralatan
pneumatik harus bebas dari kadar air. Kadar air dihilangkan
dengan menggunakan adsorben seperti gel silika/ karbon aktif,
atau

pengering

refrigeran,

atau

panas

dari

pengering

kompresor itu sendiri.
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Gambar 12. Komponen Utama Kompresor

•

Traps Pengeluaran Kadar Air: Trap pengeluaran kadar air
digunakan untuk membuang kadar air dalam udara tekan. Trap
tersebut menyerupai steam traps. Berbagai jenis trap yang
digunakan adalah kran pengeluaran manual, klep pengeluaran
otomatis atau yang berdasarkan waktu dan lain-lain.

28
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2.2.2 Jenis Kompresor

Gambar 13. Jenis Kompresor

Pada dasarnya terdapat dua jenis kompresor yaitu positive-displacement
dan dinamik. Pada jenis positive-displacement, sejumlah udara atau gas
di-trap dalam ruang kompresi dan volumenya secara mekanik
menurun, menyebabkan peningkatan tekanan tertentu kemudian
dialirkan keluar. Pada kecepatan konstan, aliran udara tetap konstan
dengan variasi pada tekanan keluar. Sedangkan pada kompresor
dinamik, memberikan energi kecepatan untuk aliran udara atau gas
yang kontinyu menggunakan impeller yang berputar pada kecepatan
yang sangat tinggi. Energi kecepatan berubah menjadi energi tekanan
karena pengaruh impeller dan volute pengeluaran atau diffusers. Pada
kompresor jenis dinamik sentrifugal, bentuk dari sudu-sudu impeller
menentukan hubungan antara aliran udara dan tekanan (atau head)
yang dibangkitkan.
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1. Kompresor Positive Displacement
Kompresor ini tersedia dalam dua jenis: reciprocating dan
putar/rotary.
Kompresor reciprocating
Di dalam industri,

kompresor

reciprocating

paling

banyak

digunakan untuk mengompresi baik udara maupun refrigerant.
Prinsip kerjanya seperti pompa sepeda dengan karakteristik dimana
aliran keluar tetap hampir konstan pada kisaran tekanan
pengeluaran tertentu. Juga, kapasitas kompresor proporsional
langsung terhadap kecepatan serta keluarannya seperti denyutan.

Gambar 14. Kompresor Reciprocating

Kompresor reciprocating tersedia dalam berbagai konfigurasi;
terdapat empat jenis yang paling banyak digunakan yaitu horizontal,
vertical, horizontal balance-opposed, dan tandem. Jenis kompresor
reciprocating vertical digunakan untuk kapasitas antara 50 – 150 cfm.
Kompresor horisontal balance opposed digunakan pada kapasitas

30
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antara 200 – 5000 cfm untuk desain multi- tahap dan sampai 10,000
cfm untuk desain satu tahap (Dewan Produktivitas Nasional, 1993).
Kompresor udara reciprocating biasanya merupakan aksi tunggal
dimana penekanan dilakukan hanya menggunakan satu sisi dari
piston. Kompresor yang bekerja menggunakan dua sisi piston
disebut sebagai aksi ganda. Sebuah kompresor dianggap sebagai
kompresor satu tahap jika keseluruhan penekanan dilakukan
menggunakan satu silinder atau beberapa silinder yang paralel.
Beberapa penerapan dilakukan pada kondisi kompresi satu tahap.
Rasio kompresi yang terlalu besar (tekanan keluar absolut/tekanan
masuk absolut) dapat menyebabkan suhu pengeluaran yang
berlebihan atau masalah desain lainnya. Mesin dua tahap yang
digunakan untuk tekanan tinggi biasanya mempunyai suhu
pengeluaran yang lebih rendah (140 - 160°C), sedangkan pada
mesin satu tahap suhu lebih tinggi (205 - 240°C).
Untuk keperluan praktis sebagian besar plant kompresor udara
reciprocating diatas 100 horsepower (Hp) merupakan unit multi
tahap dimana dua atau lebih tahap kompresor dikelompokkan
secara seri. Udara biasanya didinginkan diantara masing-masing
tahap untuk menurunkan suhu dan volum sebelum memasuki
tahap

berikutnya

(Dewan

Produktivitas

Nasional,

1993).

Kompresor udara reciprocating tersedia untuk jenis pendingin udara
maupun pendingin air menggunakan pelumasan maupun tanpa
pelumasan, mungkin dalam bentuk paket, dengan berbagai pilihan
kisaran tekanan dan kapasitas.
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Kompresor Putar/Rotary
Kompresor rotary mempunyai rotor dalam satu tempat dengan
piston dan memberikan pengeluaran kontinyu bebas denyutan.
Kompresor beroperasi pada kecepatan tinggi dan umumnya
menghasilkan hasil keluaran yang lebih tinggi dibandingkan
kompresor reciprocating. Biaya investasinya rendah, bentuknya
kompak, ringan dan mudah perawatannya, sehingga kompresor ini
sangat populer di industri. Biasanya digunakan dengan ukuran 30 200 hp atau 22 - 150 kW. Jenis dari kompresor putar adalah:
• Kompresor lobe (roots blower)
• Kompresor ulir (ulir putar helical-lobe, dimana rotor putar jantan
dan betina bergerak berlawanan arah dan menangkap udara
sambil mengompresi dan bergerak ke depan
• Jenis baling-baling putar/ baling-baling luncur, ring cairan dan
jenis gulungan.
Kompresor

ulir

putar

menggunakan

pendingin

air.

Jika

pendinginan sudah dilakukan pada bagian dalam kompresor, tidak
akan terjadi suhu operasi yang ekstrim pada bagian-bagian yang
bekerja. Kompresor putar merupakan kompresor kontinyu, dengan
paket yang sudah termasuk pendingin udara atau pendingin air.
Karena desainnya yang sederhana dan hanya sedikit bagian-bagian
yang bekerja, kompresor udara ulir putar mudah perawatannya,
mudah

operasinya

dan

fleksibel

dalam

pemasangannya.

Kompresor udara putar dapat dipasang pada permukaan apapun
yang dapat menyangga berat statiknya
32
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2. Kompresor Dinamis
Kompresor udara sentrifugal merupakan kompresor dinamis, yang
tergantung pada transfer energi dari impeller berputar ke udara.
Rotor melakukan pekerjaan ini dengan mengubah momen dan
tekanan udara. Momen ini dirubah menjadi tekanan tertentu
dengan penurunan udara secara perlahan dalam diffuser statis.
Kompresor udara sentrifugal adalah kompresor yang dirancang
bebas minyak pelumas. Gir yang dilumasi minyak pelumas terletak
terpisah dari udara dengan pemisah yang menggunakan sil pada
poros dan ventilasi atmosferis.

Gambar 15. Kompresor Sentrifugal

Sentrifugal merupakan kompresor yang bekerja kontinyu, dengan
sedikit bagian yang bergerak; lebih sesuai digunakan pada volume
yang besar dimana dibutuhkan bebas minyak pada udaranya.
Kompresor udara sentrifugal menggunakan pendingin air dan
dapat berbentuk paket; khususnya paket yang termasuk after-cooler
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dan semua kontrol. Kompresor ini dikenal berbeda karakteristiknya
jika dibandingkan dengan mesin reciprocating. Perubahan kecil pada
rasio kompresi menghasilkan perubahan besar pada hasil kompresi
dan efisiensinya. Mesin sentrifugal lebih sesuai diterapkan untuk
kapasitas besar diatas 12,000 cfm.
Beberapa kriteria seleksi untuk berbagai jenis kompresor terlihat pada
tabel berikut.
Tabel 2. Kriteria Seleksi Umum untuk Kompresor

Tabel 3. Perbandingan Parameter Kompresor
Item

Reciprocating

Balingbaling
putarMedium

Ulir Putar

Sentrifugal

Efisiensi pada
beban penuh
Efisiensi pada
beban sebagian

Tinggi

Tinggi

Tinggi

tinggi
Tinggi karena
Buruk :
bertahap-tahap/ dibawah
staging
60% beban
penuh

Buruk:
dibawah 60%
beban penuh

Buruk:
dibawah 60%
beban penuh

Efisiensi tanpa
beban (daya
sama dengan
persen beban
penuh)

Tinggi (10% 25%)

Medium
(30% 40%)

Tinggi – Buruk Tinggi –
(25% - 60%)
Medium (20%
- 30%)

Tingkat kebisingan Bising
Ukuran
Besar

Tenang
Kompak

Tenang
Kompak

Tenang
Kompak

Penggantian
minyak
pelumas

Rendah medium

Rendah

Rendah

34

Sedang

Analisis Informasi Perkembangan Teknologi | 2019

\

Item
Getaran
Perawatan

Kapasitas
Tekanan

Reciprocating

Balingbaling
putar
Hampir
tidak

Ulir Putar

Sentrifugal

ada

Hampir tidak
ada

Hampir tidak
ada

Banyak bagian
peralatan yang
dipakai
Rendah – tinggi

Sedikit
bagian
peralatan
yang –
Rendah
dipakai
medium

Sangat sedikit
bagian
peralatan
yang dipakai
Rendah
–
tinggi

Sensitif
terhadap debu
dan udara
Medium –
tinggi

Medium –
sangat
tinggi

Rendah –
medium

Medium –
tinggi

Medium –
tinggi

Tinggi

2.3 Teknologi dan Strategi Efisiensi di Industri Tekstil
Tungku dan boiler adalah bagian integral dari sebagian besar industri
tekstil. Tungku biasanya digunakan untuk memproses umpan
hidrokarbon (bahan bakar), dan sering juga termasuk bank konveksi
yang menghasilkan uap. Boiler, sebaliknya, digunakan untuk
menghasilkan uap saja. Di banyak pabrik proses, tugas pengapian di
tungku dan boiler adalah input energi tunggal terbesar. Masing-masing
tungku dan boiler bersifat intensif energi, dan oleh karena itu penting
untuk merancang dan mengoperasikan unit-unit ini dengan efisiensi
sebaik mungkin. Banyak boiler beroperasi dengan kondisi konstan,
namun operasi tungku seringkali sangat dinamis.
2.3.1 Integrated Boiler Control Technology
Tungku dan boiler dirancang untuk memaksimalkan efisiensi termal
dari pembakaran dan untuk memaksimalkan pemulihan energi
mengingat kemampuan fisik komponen mereka dan bahan, produk,
dan ekonomi bahan bakar pada saat mereka dirancang. Sementara
tungku dan boiler yang dibangun belakangan ini sangat hemat energi,

Analisis Informasi Perkembangan Teknologi | 2019

\

35

banyak pabrik beroperasi dengan aset yang dibangun pada 1970-an,
yang biasanya tidak seefisien itu. Biaya bahan bakar dan bahan tungku
dan kemampuan burner, tabung tungku, isolasi, dan pencegahan
kebocoran semuanya telah berubah sejak saat itu. Teknologi terkini
dari boiler adalah kendali boiler yang terintegrasi. Prinsip dasar yang
digunakan pada kendali boiler terintegrasi yaitu:
1.

Sensor O2, untuk mengontrol udara berlebih.

2.

Variable Frequency Drives (VFD) - mengendalikan udara berlebih
dengan mengubah kecepatan motor kipas dan mengubah
kecepatan pompa air boilerfeed untuk mengontrol level drum.

Penghematan energi yang substansial dihasilkan dari pengurangan
efek insulasi udara berlebih selama pembakaran boiler

dan

menggunakan VFD untuk mengontrol pompa air boilerfeed, bukan
sistem katup. VFD sendiri sudah tergolong hemat biaya, namun jika
dikombinasikan dengan sensor dapat mengurangi penggunaan energi
hingga 25%. Sensor digunakan untuk memantau kualitas pembakaran
melalui analisis nyala. Sistem sensor lainnya digunakan untuk
memonitor kapan harus melakukan blowdown, untuk menaikkan suhu
air boilerfeed, dan untuk mengurangi uap atau kehilangan panas
kondensat. Sistem-sistem lain ini menurunkan emisi dan mengurangi
penggunaan energi dengan tambahan 5% - 10%. Beberapa driver untuk
modifikasi tungku dan boiler lama adalah untuk:

36

•

Mengurangi biaya operasi utama,

•

Mengurangi emisi CO2 dan NOx,

•

Mematuhi peraturan, dan

•

Menjaga kelangsungan (viabilitas) ekonomi aset.
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Perbandingan sistem boiler yang menggunakan sistem kendali
terintegrasi dengan yang tidak, memiliki mekanisme berbeda dalam
operasionalnya. Perbedaan efisiensi juga terlihat, sebagaimana
ditunjukkan pada tabel berikut.
Tabel 4. Perbandingan Sistem Kendali Boiler
Tanpa Teknologi Kendali

Dengan Teknologi Kendali

Pada boiler tanpa sistem kendali
terintegrasi, udara berlebih ditetapkan
pada batas aman untuk pembakaran dan
kepatuhan emisi yang tepat. Jumlah
udara yang tepat, atau stoikiometrik,
diperlukan untuk sepenuhnya bereaksi
dengan jumlah bahan bakar tertentu.
Dalam praktiknya, kondisi pembakaran
tidak pernah ideal, dan udara tambahan
atau "berlebihan" harus disuplai untuk
membakar bahan bakar sepenuhnya.
Udara berlebih yang tidak memadai
menghasilkan pembakaran yang tidak
sempurna dan masalah ambang batas
emisi, di sisi lain terlalu banyak panas
yang hilang karena meningkatnya aliran
gas buang — sehingga menurunkan
efisiensi bahan bakar ke uap boiler secara
keseluruhan. Pengambilan sampel gas
buang dilakukan dengan komisioning
yang membuktikan udara berlebih yang
memadai, tetapi karena kondisi atmosfer
yang berubah dan pemantauan O2 yang
tidak kontinu, kelebihan udara bisa di
mana saja dari 25% hingga 45%.
Mengubah udara berlebih sebesar 15%
dapat meningkatkan efisiensi boiler
hingga 1%. Menggunakan katup untuk
mengontrol udara dan aliran air boilerfeed
adalah
metode
boros
energi.
Penggunaan listrik Sistem Boiler dapat
dikurangi hingga 15% hingga 30%
dengan tidak lagi menggunakan katup
untuk mengontrol aliran ini.

Kelebihan udara menghasilkan gas
buang yang mengandung oksigen
'bebas'. Persentase oksigen dalam gas
buang akan meningkat dengan
meningkatnya udara berlebih, dan
proporsi karbon dioksida akan turun.
Untuk mencapai efisiensi pembakaran
yang
optimal,
kerugian
harus
diminimalkan melalui keberadaan
udara berlebih. Ini dicapai dengan
menggunakan sistem trim oksigen.
Kelebihan udara dapat dikontrol
secara akurat dan dikelola dalam
kisaran 6% hingga 8%. Meningkatkan
efisiensi boiler hingga 3% hingga 5%.
Istilah 'trim' mengacu pada trim
oksigen, di mana tingkat kelebihan
udara dalam boiler dapat dikelola
dengan tepat. Ini dapat dicapai
melalui penggunaan VFD yang
mengendalikan draft fan, pengontrol
yang dapat diprogram, manajemen
burner.
Secara
umum,
sistem
manajemen pembakaran mengontrol
aliran udara dan gas dalam rasio yang
benar untuk memberikan karakteristik
area-to-flow yang identik. Lebih banyak
efisiensi energi dicapai dengan
mengurangi
penggunaan
listrik
melalui menuntut VFD pada kipas
angin dan motor pompa air boilerfeed.
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Perkiraan

penghematan

energi

yang

dapat

dicapai

dengan

pengendalian oksigen pada ruang pembakaran ditunjukkan pada
grafik berikut ini.

Gambar 16. Penghematan energi dan biaya dengan kendali boiler

Sedangkan efisiensi pembakaran yang dapat dicapai dengan
penyesuaian persentase oksigen yang diberikan oleh Integrated Boiler
Control Technology direpresentasikan pada tabel berikut.

38
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Tabel 5. Perbandingan efisiensi pembakaran boiler

Combustion Efficiency

Excess, percentage

Flue Gas Temperature minus Combustion Air Temperature, °F

O2

Air

200

300

400

500

2.0

9.5

85.4

83.1

80.8

78.4

3.0

15.0

85.2

82.8

80.4

77.9

5.0

28.1

84.7

82.1

79.5

76.7

7.0

44.9

84.1

81.2

78.2

75.2

10.0

81.6

82.8

79.3

75.6

71.9

2.3.2 Condensing Economizer
Mekanisme pembakaran pada sistem boiler secara konvensional
memiliki urutan proses sebagai berikut:
1.

Air terbentuk dalam proses pembakaran dan diuapkan karena
panasnya pembakaran.

2.

Uap air menyerap sekitar 10% dari input bahan bakar.

3.

Energi dalam uap air hilang ke atmosfer dengan gas buang
melalui tumpukan.

4.

Panas penguapan dapat diperoleh kembali jika gas buang
didinginkan di bawah titik embun air.

5.

Ketika uap air mengembun, ia melepaskan panas penguapan.

Economizer memulihkan panas yang laten dan masuk dari cerobong
asap, yang pada gilirannya digunakan untuk memanaskan air umpan
sebelumnya. Contoh paling sederhana dari condensing economizer pada
suatu sistem boiler ditunjukkan pada diagram di bawah ini.
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Gambar 17. Skema economizer pada boiler

Economizer kondensasi meningkatkan efisiensi boiler hingga lebih dari
92%. Economizer memulihkan panas yang laten dan masuk dari
cerobong asap, yang pada gilirannya digunakan untuk memanaskan
air umpan sebelumnya. Perpindahan panas laten dimulai pada 137° F,
sehingga dengan menurunkan suhu di bawah beberapa titik
memungkinkan energi pulih dari uap air. Meningkatkan efisiensi
boiler. Efisiensi boiler tanpa economizer kondensasi biasanya 80% hingga
82%. Efisiensi boiler dengan economizer kondensasi biasanya 93%
hingga 95%.
Berdasarkan cara kerjanya, economizer kondensasi dibagi menjadi dua
jenis, yaitu economizer kontak langsung (direct contact economizer) dan
40
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economizer kontak tidak langsung (indirect contact economizer).
Perbedaan keduanya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 18. Perbedaan jenis economizer

Sedangkan perbandingan efisiensi boiler ketika tidak menggunakan
economizer dengan boiler yang ditambahkan economizer ditunjukkan
pada tabel berikut ini. Pada tabel terlihat bahwa penggunaan
condensing economizer menghasilkan efisiensi pembakaran paling
tinggi, yaitu berkisar antara 92% hingga 95%.
Tabel 6. Efisiensi boiler dengan condensing economizer
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2.3.3 Komponen Efisiensi Termal
API 5602 memberikan definisi sederhana tentang efisiensi termal
sebagai berikut:
Efisiensi termal = total panas yang diserap / total input panas
Total panas yang diserap = total input panas - total kehilangan panas
Kehilangan panas dapat terjadi dari bagian-bagian dinding peradiasi,
dinding bagian konveksi, dan dari gas cerobong (Gambar 19).

Gambar 19. Komponen yang mempengaruhi energi termal.

Stack losses sering diperburuk dengan adanya lebih banyak udara ke
dalam ruang pembakaran daripada yang dibutuhkan untuk
pembakaran bahan bakar yang aman dan efektif. Karena tujuan boiler
adalah untuk menghasilkan uap, efisiensi bahan bakar-ke-uap
kadang-kadang juga disebut sebagai efisiensi boiler. Efisiensi boiler
utilitas diukur menggunakan ASME PTC 4, standar industri yang
ditentukan oleh American Society of Mechanical Engineers.

API Standard 560 (2007) Fired Heaters for General Refinery Services, 4th Edition,
American Petroleum Institute.
2
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Ketika membandingkan efisiensi, kita harus berhati-hati dalam
menentukan apakah efisiensi dihitung dengan menggunakan nilai
kalor bahan bakar yang lebih rendah (Lower Heating Value, LHV) atau
lebih tinggi (Higher Heating Value, HHV). Di Amerika Serikat, efisiensi
boiler biasanya dihitung menggunakan nilai kalor HHV, sedangkan di
Eropa mereka biasanya dihitung menggunakan nilai kalor LHV, yang
menghasilkan nilai numerik yang lebih tinggi untuk efisiensi. Nilai
pemanasan
pembakaran

yang
atau

lebih

tinggi

perbedaan

adalah
entalpi

panas
antara

termodinamika
semua

produk

pembakaran, termasuk air yang terkondensasi, dan bahan bakar, pada
suhu standar. Nilai kalor yang lebih rendah mengurangi panas
penguapan

yang

dibutuhkan

untuk

mengembunkan

produk

pembakaran uap air — pada dasarnya mengasumsikan bahwa energi
tidak dapat diperoleh kembali dari air kondensasi dalam gas pada
cerobong (stack).
a.

Rugi-rugi Cerobong: Temperatur Cerobong

Dengan standar modern, tungku yang dibangun pada 1960-an dan
awal 1970-an biasanya memiliki efisiensi rendah, umumnya dengan
suhu tumpukan antara 400 dan 550 ° F. Gambar 20 menunjukkan
efisiensi termal (nilai pemanasan yang lebih rendah - basis LHV dan
nilai pemanasan yang lebih tinggi - basis HHV) sebagai fungsi dari
suhu stack, pada kondisi operasi 2% O2 di bagian atas tungku api dan
kehilangan panas 1,5% melalui dinding, dengan dua campuran bahan
bakar yang berbeda — 90 mol% metana / 10 mol% hidrogen dan 20
mol% metana / 80 mol% hidrogen.
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Gambar 20. Efisiensi termal vs suhu cerobong.

Seperti yang ditunjukkan dalam grafik, efisiensi termal keseluruhan
tungku tidak banyak berubah pada berbagai komposisi gas bahan
bakar. Penyerapan panas dari tumpukan gas dibatasi oleh area
pertukaran panas (dibahas pada bagian berikutnya) dan batas
metalurgi dari komponen tungku, yang biasanya terkait dengan suhu
kondensasi dari komponen asam dari produk pembakaran - embun
gas asam titik. Banyak tungku modern memiliki efisiensi bersih (LHV)
di atas 94%, dengan suhu tumpukan sekitar 230 °F (110 °C) untuk
tungku yang membakar gas bahan bakar bersih, titik embun air
menjadi 212 °F. Jika ada belerang di dalam bahan bakar, itu
meningkatkan titik embun asam dari gas buang. Bahkan sejumlah kecil
sulfur meningkatkan titik embun secara signifikan. Setiap pemberi
lisensi olefin atau tungku lainnya akan merancang untuk suhu

44
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tumpukan serendah mungkin untuk memaksimalkan efisiensi, dalam
batasan suhu umpan dan utilitas khusus pabrik dan komposisi bahan
bakar gas. Ekonomi dan suhu aliran yang tersedia menentukan
pendekatan antara tumpukan dan suhu saluran masuk. Misalnya, jika
umpan masuk ke bagian konveksi pada 230 °F di bagian atas, suhu
cerobong ekonomis, pertukaran antara biaya tambahan luas
permukaan pemulihan panas dan manfaat panas yang dipulihkan,
biasanya 260-270 °F. Temperatur tumpukan boiler biasanya di kisaran
320-500 °F, dengan efisiensi terbaik khas sekitar 85%. Losses pada
cerobong adalah batas terbesar pada efisiensi dan biasanya melebihi
10% dalam boiler. Banyak boiler yang lebih tua memiliki kerugian stack
hingga 20-30%.
b. Insulasi dan Penyegelan (Sealing)
Ruang bakar atau kotak api adalah jantung dari tungku. Dalam tungku
olefin, di sinilah reaksi perengkahan terjadi untuk memecah secara
termal umpan hidrokarbon menjadi produk yang berharga. Proses
perengkahan sangat endotermik, dan sejumlah besar panas harus
dimasukkan ke dalam cairan proses untuk memecahkan hidrokarbon
ke komponen yang lebih ringan. Reaksi terjadi di dalam koil radiasi, di
mana panas radiasi disediakan dengan membakar bahan bakar di
pembakar.
Pada 1970-an dan 1980-an, material paduan tabung kurang tangguh
dan suhu tungku maksimum yang sesuai lebih rendah daripada
tungku modern. Tungku pembakaran olefin pernah dioperasikan
pada suhu 2000 °F atau kurang. Tungku biasanya memiliki ketebalan
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tahan api 9 inchi. Untuk mempertahankan suhu kulit luar di bawah
yang direkomendasikan 180 ° F. Batu bata isolasi dirancang untuk 2300
°F.
Selama bertahun-tahun, kapasitas tungku dan intensitas panas radiasi
meningkat. Kebanyakan tungku modern beroperasi dengan suhu
kotak api lebih dari 2200 °F dan dapat memiliki tingkat pembakaran
bahan bakar lebih dari 400 MBtu / jam (400 juta Btu / jam) di setiap
tungku. Karena suhu tungku meningkat selama bertahun-tahun,
bahkan lebih penting untuk meminimalkan kehilangan panas dari
tungku dengan isolasi yang cukup untuk mengurangi suhu kulit
eksternal. Kombinasi bata suhu tinggi dan isolasi serat keramik
dengan ketebalan 13 inchi, yang dirancang untuk 2600 °F, tidak jarang
di tungku modern. Pilihan refraktori modern dibahas secara rinci oleh
Thorpe3. Lantai kotak kayu biasanya dilapisi dengan bahan insulasi
castable 2600 °F. Biasanya, bagian bawah 10-12 kaki dari kotak api
dilapisi dengan batu bata karena kemungkinan erosi dari pembakar
dan kemungkinan kerusakan refraktori karena kedekatan dengan
pintu masuk. Bagian tengah dan atas dari kotak api, atap sekat, dan
transisi ke bagian konveksi dilapisi dengan serat keramik, seperti yang
ditunjukkan pada Gambar 21.

Thorpe, J.T. Refractory life cycle considerations in ethylene cracking heaters,
Proceedings of the 20th Ethylene Producers’ Conference. AIChE, New Orleans,
Louisiana, April 6–10, 2008.
3
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Gambar 21. Dinding bawah dari tungku, dengan tungku berserat keramik di bagian atas.

Kotak api olefin memiliki beberapa tingkat pintu pengintai — 48 atau
lebih di setiap tungku — untuk melihat dan memantau kinerja kotak
api. Pintu-pintu ini membutuhkan lubang pada refraktori internal dan
secara rutin dibuka dan ditutup. Adalah penting bahwa pintu-pintu
mengintip memiliki refraktori yang tepat, konsisten dengan tahan api
kotak,

untuk

meminimalkan

kehilangan

panas

dan

untuk

menghindari infiltrasi udara dingin ke dalam kotak api panas, yang
keduanya mengurangi efisiensi tungku.
Tabung peradiasi (radiant tube) menggantung secara vertikal, dengan
beberapa tabung masuk dan meninggalkan atap peradiasi. Insulasi
atap, dengan beberapa tabung radiant menembus atap, juga sama
pentingnya. Penyegelan bukaan atap yang benar sangat penting untuk
menghindari

kebocoran

udara

berlebih ke

kotak

api,

yang

menurunkan efisiensi. Sepatu insulasi yang direkayasa menutupi
bukaan akan meminimalkan infiltrasi udara, seperti yang ditunjukkan
pada Gambar 22.

Analisis Informasi Perkembangan Teknologi | 2019

\

47

Gambar 22. Segel tabung penetrasi.

Panas diperoleh dari gas buang kotak api panas di bagian konveksi.
Bagian konveksi sangat penting untuk memaksimalkan pemulihan
panas dan mencapai efisiensi termal optimal untuk tungku. Bagian
bawah dari bagian konveksi melihat suhu gas buang di kisaran 19002000 °F. Bagian ini biasanya diisolasi dengan modul serat keramik.
Ketika gas buang naik lebih jauh ke arah tumpukan dan panas pulih,
suhunya turun. Bagian atas dari bagian konveksi biasanya dilapisi
dengan refraktori castable ringan.
Bagian konveksi Olefin umumnya mengandung 30-40 baris tabung
horizontal, dengan beberapa lintasan paralel yang masuk dan keluar
dari kotak konveksi, menciptakan lebih dari 200 penetrasi. Penting
untuk menyegel penetrasi ini, seperti yang ditunjukkan pada Gambar
23, untuk mencegah udara dingin bocor ke bagian konveksi dan
mengurangi efisiensi termal.
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Gambar 23. Penetrasi tabung konveksi dan penyegelan.

Seperti halnya tungku, boiler diinsulasi untuk meminimalkan kerugian
radiasi dan konveksi dan memaksimalkan efisiensi boiler. Boiler
modern tipikal memiliki kehilangan panas kulit 1,5% pada kondisi
desain. Jika boiler beroperasi pada throughput yang lebih rendah,
persentase kehilangan akan meningkat. Untuk memaksimalkan
efisiensi, lebih baik mengoperasikan lebih sedikit boiler pada beban
yang lebih tinggi daripada mengoperasikan beberapa boiler saat
turndown.
c.

Kapasitas Tungku

Dahulu umumnya sebuah industri memiliki banyak tungku dengan
kapasitas relatif kecil pada tiap tungkunya. Saat ini, jumlah unit dibuat
sesedikit mungkin namun dengan kapasitas yang jauh lebih besar.
Manfaat efisiensi energi dari mengurangi jumlah tungku adalah
memudahkan pemeliharaan berbagai komponen tungku, termasuk
meminimalkan kebocoran udara dan mempertahankan refraktori,
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yang mengurangi kehilangan panas. Boiler dengan berbagai kapasitas
digunakan dalam industri. Di sebagian besar kilang minyak dan
pabrik petrokimia besar, masing-masing boiler memiliki kapasitas
antara 100.000 lb / jam dan 1 juta lb / jam. Namun di sektor lain,
seperti bahan kimia khusus dan makanan dan minuman, ukuran boiler
hingga 10.000 lb / jam dan kurang umum terjadi. Boiler utilitas tipikal,
sebaliknya, menghasilkan lebih dari 3 juta lb / jam uap.
d. Komponen Pembakar (Burner)
Sebelum tahun 1990-an, adalah umum untuk memasang beberapa
baris pembakar dinding di tungku olefin, dengan laju pembakaran
spesifik 1 MBtu / jam per burner. Wall burner adalah pembakar
premix, dengan udara masuk bersama bahan bakar. Sulit untuk
mengendalikan udara berlebih dalam tungku dengan lebih dari 144
pembakar pada berbagai tingkat, seperti yang ditunjukkan pada
Gambar 24a.
Sejak pertengahan 1990-an, pembakar dinding sebagian besar telah
digantikan oleh pembakar lantai, dengan masing-masing pembakar
lantai menembak lebih dari kapasitas 10 MBtu / jam. Untuk tungku
besar, masing-masing tungku biasanya memiliki pembakar lantai 2432, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 24b, yang mengarah ke
kontrol yang lebih mudah terhadap udara berlebih. Selain itu, banyak
tungku modern dilengkapi dengan pengaturan jack-shaft untuk
mengontrol udara berlebih melalui pembakar lantai. Ini membuatnya
lebih mudah untuk mengontrol udara berlebih di berbagai kondisi
operasi, termasuk decoke dan turn down.
50
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Gambar 24. (a) radiant wall burner, (b) radiant floor burner.

Meskipun sebagian besar tungku dan boiler proses lainnya beroperasi
pada suhu tungku yang lebih rendah dan memiliki lebih sedikit
tungku, prinsip yang sama berlaku untuk memaksimalkan efisiensi:
menggunakan

refraktori

dan

insulasi

untuk

meminimalkan

kehilangan panas, mempertahankan kontrol yang baik terhadap
oksigen berlebih, dan membatasi infiltrasi udara ke tungku.
Boiler dapat menembakkan berbagai macam bahan bakar, termasuk
gas alam, bahan bakar minyak, dan bahan bakar padat. Pembakar yang
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membakar bahan bakar minyak membutuhkan uap sebagai media
atomisasi. Uap tambahan yang dikombinasikan dengan udara berlebih
yang diperlukan untuk membakar bahan bakar minyak meningkatkan
kebutuhan bahan bakar untuk pembakaran minyak. Banyak burner
lama memiliki efisiensi bahan bakar yang rendah dan produksi NOx
yang tinggi. Selama bertahun-tahun, karena peraturan, pembakar di
banyak boiler telah diganti dengan pembakar rendah NOx dengan
efisiensi pembakaran yang tinggi.
e.

Bagian Konveksi

Dalam pemanas proses atau boiler, yang beroperasi pada suhu yang
lebih rendah, bagian konveksi akan ditempatkan tepat di atas bagian
yang berseri-seri, tetapi bagian konveksi dalam tungku olefin harus
dilindungi dari suhu tungku tinggi. Bagian konveksi olefin diimbangi
dengan kotak api sehingga tidak ada radiasi langsung ke baris bawah
tabung (tabung kejut), seperti yang ditunjukkan pada Gambar 25.

Gambar 25. Tabung konveksi
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Radiasi langsung dapat menyebabkan overheating lokal, transfer panas
berkurang, dan kegagalan prematur tabung, yang semuanya
mengarah pada penurunan efisiensi.
Tabung konveksi olefin disusun dalam pola segitiga di antara barisan
tabung,

atau

dalam

pitch

segitiga,

untuk

memaksimalkan

perpindahan panas ke tabung. Dalam pola segitiga, tabung ujung
dalam baris bergantian memiliki celah yang lebih besar antara tabung
dan dinding ujung. Kesenjangan yang lebih besar ini diisi dengan bilah
refraktori untuk menjaga jarak yang sama antara tabung ujung dan
dinding ujung di semua baris tabung, seperti yang ditunjukkan pada
Gambar 25. Corbels di dekat tabung akhir di setiap baris memecah
aliran

dan

meminimalkan

penyaluran

gas

buang,

sehingga

memaksimalkan efisiensi.
Pemulihan panas di bagian konveksi tungku dapat dibagi menjadi dua
layanan — tabung proses dengan campuran hidrokarbon dan uap
mengalir ke bagian bercahaya, dan tabung pemulihan panas limbah
dengan air umpan boiler dan uap tekanan tinggi. Untuk meminimalkan
penggunaan bahan bakar gas, gas proses dipanaskan terlebih dahulu
di bagian konveksi semaksimal mungkin untuk umpan yang diberikan
sebelum memasuki bagian radiasi. Panas gas buang yang tersisa
dipulihkan sebagian dengan memanaskan air umpan boiler sebelum
masuk ke drum uap dan sebagian dengan memanaskan uap jenuh
tekanan tinggi yang dihasilkan dalam drum uap.
Boiler

biasanya

menggunakan

tabung

bagian

konveksi,

atau

economizers, untuk memulihkan panas dari tumpukan gas dan
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memanaskan air umpan boiler. Permukaan tabung diperpanjang sering
digunakan untuk meningkatkan area perpindahan panas. Banyak
boiler juga memulihkan lebih banyak energi dan mendapatkan efisiensi
dengan memasukkan bagian superheat uap, di mana uap bertekanan
tinggi dipanaskan di atas suhu jenuh.
f.

Rugi-rugi Blowdown

Sebagian air panas dari dalam ketel — biasanya antara 2 dan 10% dari
laju umpan — dikeluarkan (dihembuskan) untuk menghilangkan
kontaminan yang jika tidak akan menumpuk dan membentuk
endapan berskala. Bahan bakar diperlukan untuk memanaskan air
umpan ke suhu dan tekanan operasi drum. Aliran blowdown harus
dibuat dengan air umpan yang lebih dingin, dan memanaskan air
makeup ini membutuhkan bahan bakar tambahan. Hal ini dapat
menyebabkan penurunan efisiensi boiler 1% atau lebih.
Seperti disebutkan sebelumnya, tungku olefin juga menghasilkan
sejumlah besar uap. Akibatnya, mereka juga memiliki aliran blowdown
— biasanya 2–3% dari aliran air umpan boiler. Namun, karena tugas
dibagi antara proses pemanasan dan pembangkit uap, dampak
kerugian blowdown pada efisiensi energi keseluruhan dalam tungku
olefin umumnya kurang signifikan daripada untuk boiler. Banyak
tungku di layanan lain (mis. Tungku hydrotreater di kilang) juga
menghasilkan uap produk sampingan dalam jumlah terbatas, dan
mereka juga memerlukan blowdown.
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g. Induced Draft Fan dan Cerobong
Sampai tahun 1970-an, banyak tungku olefin dibangun dengan draft
stack alami untuk memindahkan gas buang. Untuk meminimalkan
ketinggian cerobong, bagian konveksi dibangun dengan permukaan
tabung yang dikurangi untuk resistensi gas buang yang lebih rendah,
yang menyebabkan berkurangnya recovery panas.
Sejak akhir 1970-an, tungku olefin telah dibangun dengan induced draft
fan untuk memindahkan gas buang, memberikan cara untuk
pemulihan panas efisiensi yang lebih tinggi. Bagian konveksi modern
bisa setinggi 40 kaki dan tungku terbaik di kelasnya akan memiliki
efisiensi termal 94% atau lebih tinggi.
Pilihan rancangan alami atau yang diinduksi dalam boiler dan tungku
proses merupakan tradeoff antara biaya peralatan dan manfaat
pemulihan panas. Boiler utilitas besar biasanya menggunakan sistem
draft seimbang untuk mempertahankan draft yang sedikit negatif pada
boiler dengan kombinasi forced draft fan dan induced draft fan. Peredam
udara digunakan untuk mengontrol aliran udara dan angin.
2.3.4 Pemeliharaan Komponen Furnace untuk Efisiensi Terbaik
Operasi tungku sangat dinamis, dengan berbagai kondisi dan mode
operasi — start-up, decoke, feed-in, feed-out, operasi normal, mengganti
bahan baku selama menjalankan, dan mematikan. Berbagai operasi ini
menyebabkan berbagai komponen tungku terkena suhu siklik dari
sekitar hingga lebih dari 2000 °F, dengan kemungkinan perubahan
suhu cepat lebih dari 250 °F. Pada bagian ini, kita akan membahas
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bagaimana komponen tungku yang berbeda harus diservis untuk
mempertahankan efisiensi sebaik mungkin.
1. Perawatan Refraktori untuk Tungku dan Boiler
Vendor refraktori merekomendasikan tingkat pemanasan dan
pendinginan maksimum sekitar 200 °F/jam untuk menghindari
penyusutan serat keramik yang berlebihan. Blok serat keramik
disatukan oleh kompresi dan siklus suhu berulang menyebabkan celah
antara modul. Jika celah ini tidak terisi kembali, panas akan merembes
melalui celah dan memanaskan casing tungku, yang menyebabkan
hilangnya panas dan masalah pemeliharaan lainnya. Selama bertahuntahun, titik panas di selubung baja karbon, dan dalam beberapa kasus
tekuk selubung, telah dilaporkan oleh banyak pabrik. Tekuk (buckling)
juga akan menyebabkan suhu permukaan tidak rata dan distribusi
panas yang tidak sesuai pada kotak api, menyebabkan hilangnya
efisiensi.
Untuk memperpanjang umur tungku refraktori dan mencegah
kerusakan dan peningkatan kehilangan panas, penting untuk
memeriksa refraktori dan melakukan perbaikan kecil seperti yang
diperlukan selama setiap pemadaman dan masuknya tungku. Tungku
dirancang khusus untuk kehilangan panas 1,5% dari refraktori. Tidak
jarang terjadi peningkatan kehilangan panas hingga 3% selama
bertahun-tahun karena kurangnya pemeliharaan refraktori, yang
menghasilkan penurunan 1-2% dalam efisiensi tungku (Gambar 26).
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Gambar 26. Dampak kehilangan panas melalui refraktori terhadap efisiensi termal.

Salah satu area bermasalah utama dalam boiler adalah kegagalan
refraktori. Seringkali, refraktori dalam boiler dikenakan perlakuan
kasar. Jarang sekali boiler membakar bahan bakar bersih. Penting
untuk memilih refraktori yang sesuai dengan bahan bakar yang
dibakar untuk menghindari kegagalan refraktori dan hilangnya
efisiensi. Yang tak kalah penting adalah normalisasi dan pengeringan
refraktori setelah perbaikan.
2. Tidak Mengoperasikan di Atas Nilai Pengapian Desain
Alasan lain untuk meningkatnya kehilangan panas pada tungku
pembakaran

adalah

dioperasikannya

tungku

pada

tingkat

pembakaran yang lebih tinggi daripada desain. Ketebalan material
tahan api dirancang berdasarkan suhu permukaan bagian dalam,
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konduktivitas termal dari bahan tahan api, suhu sekitar, dan kondisi
angin.
Banyak pabrik mengoperasikan tungku lebih tinggi dari throughput
desain asli, secara bertahap mendorong laju pembakaran di atas desain
dan menyebabkan suhu tungku meningkat. Jika ketebalan atau bahan
refraktori tidak berubah secara bersamaan, ini akan menyebabkan
suhu kulit lebih tinggi dan kehilangan panas lebih tinggi.
3. Perawatan Burner
Upaya signifikan dilakukan pada desain dan pengujian burner untuk
memastikan bahwa burner dapat memberikan distribusi panas yang
seragam. Tetapi pada praktiknya, burner sering menghadapi bahan
bakar yang mungkin tidak dalam kisaran desain awal. Bahan bakar gas
dapat terkontaminasi dari metana yang digunakan selama regenerasi
katalis, dari kondisi tidak normal (mengandung etilena, asetilena, dll.),
Atau dari aliran limbah yang dicampur ke dalam drum bahan bakar
gas. Kontaminan ini sering menyebabkan sumbatan ujung burner dan
pembakaran tidak efisien, dan mengakibatkan hilangnya efisiensi.
Perawatan ujung burner adalah salah satu bagian yang paling mudah
dilakukan dalam menjaga efisiensi tungku. Dibutuhkan upaya yang
telaten untuk memeriksa semua burner secara rutin saat dalam servis
dan untuk membersihkannya sesuai kebutuhan. Banyak pabrik
mempekerjakan kru pemeliharaan khusus untuk upaya ini. Awak
membuat inspeksi pembakar harian, menandai pembakar kotor, dan
membersihkan bagian-bagian yang diperlukan. Manfaat tambahannya
adalah pembakar bersih membantu menjaga emisi NOx tetap rendah.
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4. Mencegah Infiltrasi Tramp Air
Tungku dirancang untuk minimalisasi udara berlebih agar dapat
memaksimalkan efisiensi, namun seringkali kondisi yang dihadapi
berbeda di lapangan. Oksigen yang dibutuhkan untuk pembakaran
dikendalikan dengan posisi draft dan register burner ke tingkat oksigen
dan draft yang diinginkan, biasanya antara 1,5% dan 2,0% O2 dan
tekanan -0,1 inch air di lengkungan. Karena tungku kotak api
beroperasi di bawah tekanan negatif, setiap lubang di tungku
mengarah ke udara dingin yang tidak diinginkan memasuki tungku.
Ini menurunkan efisiensi, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 27.
Konsumsi bahan bakar bisa meningkat 1-2% dari serangan tramp air.

Gambar 27. Dampak tramp air terhadap efisiensi termal.

Ada beberapa sumber untuk kebocoran udara. Banyak tungku
memiliki pin penuntun berseri melalui lantai dan penopang tabung
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melalui atap kotak api. Selama operasi normal tabung membesar dan
berkontraksi, menggerakkan insulasi di sekitar penetrasi ini. Sering
kali, selama retube koil atau perawatan lainnya, isolasi ini dilepas. Jika
celah ini tidak disegel kembali dengan benar, udara yang tidak
diinginkan akan meningkat yang menyebabkan hilangnya efisiensi.
Bagian konveksi pada tungku modern dapat memiliki lebih dari 40
baris tabung, dengan enam hingga delapan pengaturan lintasan, yang
mengarah pada lebih dari 240 penetrasi tabung melalui dinding
konveksi. Tabung ini mengembang dan berkontraksi secara horizontal
selama operasi normal. Penting untuk menutup penetrasi ini dan
sering memeriksa segel. Segel ini biasanya diabaikan selama
pemeliharaan tungku rutin.
Sumber utama lain dari tramp air adalah pintu pengintip di tungku.
Untuk pemantauan tungku, beberapa pintu mengintip — biasanya 48
atau lebih per tungku — disediakan sepanjang kotak tungku dan di
dinding ujung pada berbagai tingkat. Pintu-pintu mengintip ini
digunakan setiap hari dan perlu disegel sepenuhnya. Perhatian harus
diberikan pada desain, isolasi, dan penyegelan pintu pengintip untuk
memastikan bahwa pintu tersebut tidak bertindak sebagai sumber
infiltrasi tramp air.
Dalam boiler, udara yang tidak diinginkan juga dapat menyusup ke
ruang bakar dari kebocoran penutup, port pengamatan, gasket, dan
lubang lainnya yang tidak tersegel dengan baik. Karena bahan bakar
harus disuplai untuk memanaskan udara yang tidak diinginkan yang
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tidak digunakan untuk pembakaran, ini pada gilirannya akan
mengarah pada efisiensi boiler yang lebih rendah.
5. Pembersihan Bagian Konveksi
Permukaan yang diperluas sering digunakan untuk meningkatkan
pemulihan panas pada bagian konveksi tungku dan boiler. Tabung
bagian konveksi Olefin memiliki sirip dengan jarak yang ketat untuk
memaksimalkan efisiensi. Selama bertahun-tahun, debu dan serpihan
mengumpul pada sirip tabung konveksi4, seperti yang ditunjukkan
pada Gambar 28a, dan efisiensi cenderung melayang ke bawah hingga
bagian konveksi dibersihkan [Gambar 28b].
Tabung

konveksi

perlu

dibersihkan

secara

berkala

untuk

mengembalikan efisiensi. Beberapa tungku mengalami pengurangan
suhu cerobong 50°F atau lebih ketika bagian konveksi dibersihkan
setelah 5 tahun beroperasi, sementara pabrik lain belum terjadi banyak
penurunan. Frekuensi pembersihan dapat disesuaikan berdasarkan
pengalaman masing-masing industri. Ini juga merupakan praktik yang
baik untuk memastikan bahwa lantai tungku dibersihkan dari puing
setelah

pemeliharaan,

karena

puing-puing

dapat

disedot

ke

permukaan tabung oleh induced draft fan.

Ghetti, J. Furnace convection section cleaning systems – engineered solutions for
cracking furnaces, Proceedings of the 24th Ethylene Producers’ Conference, AIChE,
Houston, Texas, April 1–5, 2012.
4
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Gambar 28. (a) Bagian konveksi yang berkerak, (b) Bagian konveksi yang sudah dibersihkan.

6. Perawatan Instrumentasi Furnace
Beberapa komponen penting untuk perhitungan efisiensi tungku
(seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya) perlu perhatian
konstan. Analisis komposisi gas bahan bakar tungku harus dijaga
dengan baik untuk mendapatkan pengukuran aliran bahan bakar dan
nilai kalor yang akurat. Selama bertahun-tahun, pabrik sering
melakukan perubahan pada sistem bahan bakar gas, seperti
penambahan cabang baru atau cabang lokal ke beberapa tungku.
Perubahan ini harus tercermin dengan baik dalam pengukuran
komposisi bahan bakar. Alat analisis oksigen pada firebox harus
dikalibrasi secara teratur untuk menjaga efisiensi puncak setiap saat.
Jika kelebihan oksigen terlalu rendah, ini akan menyebabkan
pembakaran dan lonjakan karbon monoksida yang tidak lengkap dan
mungkin setelah terbakar di bagian konveksi. Jika kelebihan oksigen
lebih tinggi dari yang dibutuhkan, ini akan mengarah pada kebutuhan
bahan bakar yang lebih tinggi dan penurunan efisiensi.
Suhu cerobong biasanya mudah diukur dan membutuhkan perawatan
paling sedikit. Pengukuran laju udara, untuk memastikan kebocoran
udara minimal dan kebutuhan bahan bakar, lebih sulit. Pengukuran
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draft

melibatkan

Pengukuran

draft

pengukuran
yang

tekanan

andal

dan

atmosfer
mantap

yang

stabil.

membutuhkan

perlindungan dari fluktuasi angin. Perubahan komposisi umpan harus
tercermin dalam perangkat pengukuran aliran umpan. Puing-puing
yang masuk bersama umpan, terutama dalam umpan cair, dapat
mendistorsi pengukuran aliran umpan. Di banyak pabrik, tekanan uap
pengenceran berubah dari waktu ke waktu dan mungkin tidak
tercermin dalam perhitungan lubang pengukuran uap pengenceran,
yang dapat menyebabkan aliran uap pengenceran yang tidak sesuai
dan meningkatnya kebutuhan bahan bakar.
Untuk mengendalikan pembakaran bahan bakar ke tungku agar
minimum, penting untuk memperbaiki termokopel outlet kumparan
radiant selama shutdown maintenance. Termowel dan termokopel yang
terpapar langsung ke aliran proses mengalami erosi dari kecepatan
dan partikel kokas. Dalam banyak tungku, termowel diputar selama
setiap pemadaman. Banyak tungku menggunakan termokopel tipe
kulit untuk pengukuran outlet coil. Termokopel ini tidak dapat diganti
secara online dan harus diperbaiki dengan rajin selama pemadaman
tungku.
Peredam

tungku

adalah

komponen

penting

lainnya

untuk

mengoptimalkan efisiensi tungku. Damper dan register pada burner dan
cerobong harus dapat dioperasikan untuk mengontrol oksigen dan
angin. Pemeliharaan preventif yang teratur adalah penting dalam hal
ini.
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2.3.5 Efisiensi Pada Sistem Compressed Air
Ketika baseline penggunaan compressed air dan profil kebutuhan
diketahui, peningkatan efisiensi operasional dapat dilakukan.
Langkah-langkah efisiensi pada sistem compressed air dipaparkan
sebagai berikut.
1. Penggunaan Air Receiver
Air receiver merupakan metode untuk menyelaraskan pasokan dengan
permintaan udara terkompresi. Penerima udara (air receiver)
digunakan di seluruh sistem untuk menyimpan udara terkompresi
untuk memenuhi permintaan puncak. Dua jenis penyimpanan primer
dan sekunder, digunakan untuk membantu menyelaraskan pasokan
dengan permintaan dengan meminimalkan efek buruk dari pengguna
akhir permintaan tinggi pada sistem. Penyimpanan primer terletak
dekat dengan kompresor udara dan bereaksi terhadap segala peristiwa
dalam sistem. Penerima utama yang terletak sebelum pengering
dikenal sebagai penerima "Basah" atau "Kontrol", dan penerima
sekunder yang terletak setelah pengering adalah penerima "Kering".
Meskipun keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri,
praktik terbaik, seperti pada Gambar 29, adalah menyediakan
keduanya.
Ukuran tabung penyimpanan harus didasarkan pada volume yang
diperlukan untuk memenuhi permintaan puncak, sehingga ketika
terjadi permintaan besar tidak diperlukan lagi start-up kompresor
tambahan. Secara tradisional, aturan desain sistem praktis untuk
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penyimpanan primer adalah 1-3 gal/cfm kapasitas kompresor, tetapi
itu sering tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sistem.

Gambar 29. Penerima primer atau receiver "basah" terletak sebelum pengering, dan
penerima sekunder atau receiver"kering" terletak setelah pengering.

Untuk kompresor sekrup putar (rotary screw compressor) berpelumas,
jumlah penyimpanan primer yang memadai sangat penting karena
memungkinkan waktu yang dibutuhkan untuk unloading, mengurangi
siklus pendek, dan dapat membantu menunda memulai kompresor
tambahan, yang semuanya mengarah pada operasi yang lebih efisien
dan penghematan energi. Sebagai contoh, proses loading/unloading
kompresor sekrup putar berjalan pada kapasitas 40% akan
menggunakan daya sekitar 27% lebih sedikit dalam suatu sistem
dengan penyimpanan 10 gal/cfm daripada dalam sistem dengan
penyimpanan 1 gal/cfm. Aturan praktis yang diperbarui untuk
kontrol sisi permintaan yang efektif adalah 3–5 gal/cfm kapasitas
kompresor, tetapi kehati-hatian harus digunakan dalam menerapkan
aturan ini. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, persyaratan ukuran
penerima utama akan tergantung tidak hanya pada permintaan tetapi
juga pada jenis kompresor dan kontrol kompresor.
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Pengontrol tekanan / aliran dapat digunakan dengan penyimpanan
untuk sistem atau aplikasi proses yang membutuhkan siklus tekanan
yang ketat. Udara bertekanan disimpan pada tekanan yang lebih tinggi
di hulu penerima pengontrol tekanan / aliran. Pengontrol memantau
tekanan hilir dan terbuka dengan cepat selama peristiwa permintaan,
menggunakan

udara

terkompresi

yang

disimpan

untuk

mempertahankan tekanan saluran. Biasanya, set point tekanan
dipertahankan ± 1%.
Ayunan permintaan yang drastis dalam sistem sering disebabkan oleh
volume

tinggi,

pengguna

yang

terputus-putus.

Aplikasi

ini

menggunakan sejumlah besar udara dalam waktu singkat. Salah satu
contoh dari jenis penggunaan ini adalah baghouse atau pengumpul
debu. Debu dikumpulkan pada media filter di dalam baghouse. Setelah
debu menumpuk, udara terkompresi digunakan untuk memperluas
kantong filter dan menjatuhkan debu. Ini menggunakan sejumlah
besar udara dalam waktu singkat, sering menyebabkan penurunan
drastis pada tekanan sistem udara terkompresi. Penyimpanan
sekunder dapat digunakan untuk memenuhi permintaan ini. Dalam
hal ini, penerima udara ditempatkan dekat dengan lokasi pengguna
berselang, dan berukuran untuk memenuhi permintaan individu ini.
Udara yang disimpan untuk meminimalkan efek buruk dari
permintaan tinggi pada sistem.
2. Menurunkan Tekanan Sistem
Permintaan berselang volume tinggi dan penggunaan akhir lainnya
yang menyebabkan fluktuasi tekanan menuntut tekanan sistem yang
66
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lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan pengguna akhir. Demikian
juga, aplikasi tekanan tinggi juga membutuhkan tekanan sistem yang
lebih tinggi. Dalam banyak sistem, persyaratan tekanan tinggi ini
hanya merupakan persentase kecil dari total konsumsi udara tekan
tetapi mereka menentukan tekanan operasi untuk seluruh sistem.
Tekanan sistem yang lebih tinggi juga meningkatkan "permintaan
buatan." Permintaan buatan (artificial demand) adalah istilah yang
digunakan untuk menggambarkan efek kebocoran udara yang tidak
diatur dalam sistem. Semakin tinggi tekanan, semakin besar aliran
melalui kebocoran udara. Ketika tekanan sistem meningkat, efek
kebocoran udara meningkat, menyebabkan permintaan tambahan
yang dibuat secara artifisial dan peningkatan konsumsi energi.
Menstabilkan tekanan sistem dan mengatasi tuntutan tekanan tinggi
memungkinkan pengurangan tekanan sistem. Efek mengurangi
tekanan mengikuti aturan praktis yang sama dengan penurunan
tekanan dalam sistem: untuk setiap penurunan 2 psi dalam tekanan
sistem, ada pengurangan 1% dalam konsumsi energi. Misalnya,
menurunkan tekanan pada kompresor 100 hp, beroperasi 24/7, dari
110 hingga 90 psi akan menghemat sekitar $ 6500 / tahun dengan biaya
listrik 10 sen / kWh. Mengoperasikan sistem udara pada tekanan
serendah mungkin sepadan dengan usaha.
Salah satu enabler untuk menurunkan tekanan sistem adalah dengan
mengelola pengguna akhir bertekanan tinggi. Terkadang tekanan
yang dibutuhkan adalah “persepsi” dan bukan kenyataan. Produksi
mungkin mengatakan "kita memiliki masalah dengan peralatan jika
turun di bawah tekanan ini." Persepsi ini dapat disebabkan oleh
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beberapa hal, termasuk ayunan sistem, kebocoran udara pada
peralatan, silinder atau alat yang aus, dan / atau penurunan tekanan
yang terjadi ke peralatan. Jika itu adalah "permintaan" yang dianggap
tinggi, penyebabnya harus diidentifikasi dan diatasi. Jika pengguna
akhir benar-benar membutuhkan tekanan lebih tinggi, haruskah hal
itu dibiarkan menaikkan seluruh tekanan sistem? Persyaratan tekanan
tinggi lokal dapat diatasi dengan memodifikasi peralatan atau
mengisolasi pengguna akhir.
Karena modifikasi peralatan sangat spesifik dan dapat mencakup
modifikasi kontrol, penggantian silinder, perkakas, efektor akhir, dan
sebagainya, itu tidak dapat diatasi secara rinci dalam pembahasan ini,
tetapi kuncinya adalah memahami apa yang ada di peralatan yang
mendorong persyaratan tekanan tinggi dan membuat modifikasi
untuk memungkinkan tekanan yang lebih rendah, atau mengganti
udara terkompresi dengan mengubah permintaan ke sumber energi
lain (misalnya, listrik atau hidrolik).
Jika pengguna tidak dapat dimodifikasi atau diganti, maka ada teknik
yang dapat digunakan untuk mengisolasi beban tekanan yang lebih
tinggi. Booster udara atau penguat udara mengubah tekanan lebih
rendah, volume udara lebih tinggi ke volume lebih rendah pada
tekanan lebih tinggi dan dirancang untuk beban intermiten atau tidak
kontinu. Kompresor penguat atau kompresor kecil yang terpisah
dapat digunakan untuk beban siklus kontinu atau tugas tinggi. Jika
ada beberapa beban tekanan tinggi, maka sistem dapat dipecah
menjadi sistem bertekanan tinggi dan sistem bertekanan rendah.
68
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Sistem tekanan tinggi akan dilayani oleh satu atau dua kompresor, dan
kompresor yang tersisa akan digunakan sebagai feeder untuk sistem
tekanan rendah, sehingga memungkinkan sistem utama berjalan pada
tekanan yang lebih rendah. Jika satu kompresor terlalu besar untuk
beban bertekanan tinggi, peredam tekanan dapat digunakan sebagai
“limpahan” ke dalam sistem bertekanan rendah untuk memuat
kompresor.
3. Eliminasi Pengguna Compressed Air
Karena permintaan mempengaruhi kebutuhan pasokan, area terbesar
penghematan efisiensi udara terkompresi terletak di sisi permintaan
dan di pengguna akhir. Kebutuhan pengguna kurang memungkinkan
diubah karena berpotensi mempengaruhi produksi, tetapi potensi
peningkatannya besar. Salah satu peluang potensi terbesar adalah
menghilangkan penggunaan compressed air di beberapa aplikasi —
terutama di mana ia digunakan untuk menyediakan kerja poros.
Udara terkompresi bukanlah sumber energi yang sangat efisien.
Dibutuhkan 7-8 hp daya input untuk menghasilkan 1 hp kerja pada
pengguna akhir udara terkompresi, seperti yang diilustrasikan dalam
Gambar 30. Efisiensi keseluruhan dari sistem udara bertekanan tipikal
dapat serendah 10–15%. Kerugian efisiensi dapat diringkas sebagai
berikut:
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Gambar 30. Kehilangan efisiensi menggunakan udara terkompresi untuk menyediakan kerja
poros.

•

30 scfm @ 90 psig diperlukan oleh motor udara 1 hp.

•

6-7 bhp di poros kompresor diperlukan selama 30 scfm.

•

Daya listrik 7-8 hp diperlukan untuk 6–7 bhp pada poros.

Berdasarkan angka-angka ini, biaya energi tahunan untuk motor
udara 1 hp versus motor listrik 1 hp adalah $ 2330 (udara terkompresi)
versus $ 390 (listrik), dengan asumsi 5 hari per minggu, dua operasi
shift, dengan listrik pada $ 0,10 / kWh.
Seperti yang terlihat pada Gambar 30, mengubah pola penggunaan
dari udara bertekanan ke tenaga listrik memberikan peluang untuk
pengurangan energi dan biaya. Langkah pertama yang dapat
dilakukan adalah menginventarisasi aplikasi di mana udara
terkompresi digunakan. Seringkali compressed air digunakan karena
nyaman, memiliki biaya awal yang lebih rendah, atau hanya
"begitulah cara kami selalu melakukannya." Perhatikan dengan cermat
untuk melihat apakah setiap penggunaan sesuai dan jika dapat
dikonversi. Hembusan, pengeringan, pelebaran, dan pendinginan
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hanyalah beberapa contoh di mana udara tekan dapat digunakan
secara tidak tepat. Aplikasi ini mungkin dengan desain atau hanya
"perbaikan cepat" yang mudah untuk masalah produksi. Terlepas dari
alasannya, aplikasi ini harus dianalisis untuk alternatif yang lebih baik.
Blower listrik tekanan rendah sering dapat digunakan sebagai opsi
yang layak untuk menggantikan udara terkompresi.
Jika diperlukan udara bertekanan, maka seringkali dapat diberikan
pada tekanan yang lebih rendah. Penggunaannya dapat dikurangi
secara drastis dengan mengatur tekanan dan / atau menggunakan
nozel efisiensi tinggi. Nozel ini menggunakan udara atmosfer bersama
dengan udara terkompresi untuk menyelesaikan tugas dan dapat
mengurangi konsumsi udara terkompresi hingga 75%. Pendinginan
personil dan pendinginan kabinet adalah dua contoh lain dari
penggunaan udara bertekanan yang tidak benar. Membeli kipas atau
unit

pendingin

untuk

aplikasi

ini

biasanya

akan

memiliki

pengembalian kurang dari 1 tahun, dan sering kali pengembaliannya
akan dilakukan dalam beberapa bulan. Pembuatan vakum, cangkir
vakum1, dan pompa diafragma juga berpotensi diganti dengan
peralatan yang digerakkan secara listrik atau untuk mengurangi
konsumsi udara dengan teknologi yang lebih baru. Pompa diafragma
sering dapat diganti dengan pompa "sampah" listrik, atau paling tidak
diatur dengan kontrol kecepatan dan penutup bah. Pompa vakum
dapat digunakan untuk menghasilkan vakum dan digunakan bersama
dengan cangkir vakum. Gelas vakum model Venturi juga dapat
diganti dengan mangkuk model vortex, yang beroperasi dengan
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prinsip yang sama dengan nosel hasil rekayasa dan mengurangi
konsumsi energi hingga 75%.
Konversi teknologi elektroteknologi lain yang perlu dipertimbangkan
termasuk mixer yang digerakkan secara elektrik, pengering, dan
blower. Dalam banyak kasus, pelari mur DC mengganti alat udara
tidak hanya karena peningkatan efisiensi energi tetapi juga
peningkatan kualitas dengan memungkinkan umpan balik torsi terikat
pada operasi saluran. Aktuator udara, stop, dan silinder juga dapat
diganti dengan solenoida listrik dan kontrol pneumatik yang
dikonversi baik seluruhnya atau sebagian menjadi kontrol elektronik.
Kemajuan dalam teknologi elektro telah dramatis, dan mereka
memberi kita banyak pilihan yang lebih efisien untuk mengganti
aplikasi udara terkompresi.

4. Deteksi dan Perbaikan Kebocoran
Kebocoran udara biasanya merupakan penyebab terbesar dari energi
yang

terbuang

dalam

sistem

udara

terkompresi,

seringkali

menghabiskan 20-30% dari produksi udara terkompresi. Bahkan
sistem yang terpelihara dengan baik dapat memiliki beban bocor 10%.
Ada dua jenis kebocoran udara: disengaja dan tidak disengaja.
Kebocoran yang disengaja dirancang ke dalam sistem, ditambahkan ke
sistem, atau digunakan sebagai masalah kenyamanan atau "perbaikan
cepat." Ini termasuk peralatan untuk –seperti– pendinginan,
hembusan, pengeringan, pelebaran, dan sebagainya. Kebocoran yang

72

Analisis Informasi Perkembangan Teknologi | 2019

\

tidak disengaja adalah yang disebabkan oleh "keausan" karena operasi
normal dan kurangnya perawatan yang efektif. Berikut ini adalah
beberapa area yang paling mungkin untuk kebocoran udara:
•

Kopling, selang, tabung, dan perlengkapan.

•

Filter, regulator, dan pelumas (FRL).

•

Bukaan perangkap kondensat atau katup blowdown karena
perangkap kondensat kotor.

•

Perangkat pada titik penggunaan, seperti alat yang tidak
dirawat dengan baik.

•

Sambungan, flensa pipa dan sealant thread tidak diaplikasikan
dengan benar.

•

Pengepakan batang silinder.

Biaya kebocoran udara ini juga sangat signifikan. Misalnya, seperti
yang terlihat pada Tabel 4, pada $ 0,10 / kWh, kerugian dari 0,25 inchi
Nozzle @ 100 psi akan berharga lebih dari $ 18.000 / tahun.
Tabel 7. Laju Aliran Udara dari Sistem Udara Terkompresi 100 psi Melalui Nosel dengan
Berbagai Ukuran.

Catatan: Biaya dihitung dengan asumsi 100 psi, efisiensi motor 90%, 8760 jam operasi per
tahun, dan koefisien aliran 100%. Untuk pintu masuk menyeluruh, kalikan nilainya dengan
0,97. Untuk lubang bermata tajam, kalikan nilainya dengan 0,65. Semua hasil merupakan
perkiraan.
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Fakta ini menyoroti perlunya program pengurangan kebocoran udara
yang baik. Elemen kunci dari program kebocoran udara yang sukses
adalah:
•

Menetapkan baseline untuk penggunaan udara tekan dan
kehilangan kebocoran, menghitung biaya kebocoran udara,

•

Mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebocoran,

•

Memprioritaskan

perbaikan

kebocoran

dan

mendokumentasikan perbaikan,
•

Membandingkan baseline, menghitung penghematan, dan
mempublikasikan hasilnya, dan ulangi prosesnya.

Aplikasi proses menemukan dan memperbaiki / mencari dan
memperbaiki yang sederhana atau program tag kebocoran yang lebih
rumit, dasarnya adalah sama. Ini adalah proses yang berkelanjutan,
dengan bagian terpenting adalah, "Perbaiki Kebocoran!". Untuk
memperbaiki kebocoran, harus ditemukan terlebih dahulu letak
kebocorannya. Dengan demikian, aspek penting dari program
perbaikan kebocoran udara adalah deteksi kebocoran. Pada 100 psi
dan $ 0,10 / kWh:
•

kebocoran $ 200 / tahun tidak dapat dirasakan atau didengar

•

kebocoran $ 800 / tahun dapat dirasakan, tetapi tidak didengar

•

kebocoran $ 1400 / tahun dapat dirasakan dan didengar

Ini mencerminkan pentingnya jenis dan keefektifan metode deteksi
kebocoran yang digunakan. Metode yang paling umum dan efektif
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yang digunakan adalah deteksi kebocoran ultrasonik, yang dijelaskan
pada Gambar 31.

Gambar 31. Cara kerja detektor kebocoran ultrasonik.

Seperti terlihat pada Gambar 31, deteksi kebocoran ultrasonik
menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi untuk menemukan
kebocoran yang tidak dapat didengar telinga manusia dan tangan
tidak dapat merasakannya. Ini memungkinkan untuk menemukan
dan memperbaiki kebocoran udara $ 200 / tahun itu. Lebih lanjut,
karena kebocoran yang lebih besar menghasilkan tingkat kebisingan
ultrasonik yang lebih besar, kebocoran udara tidak hanya dapat
ditemukan tetapi juga diprioritaskan kebocoran di bagian mana yang
harus lebih dulu diperbaiki.
5. Pemulihan Panas
Pemulihan panas atau heat recovery adalah peluang lain untuk
menambah efisiensi dalam sistem udara bertekanan. 80% hingga 93%
energi listrik yang digunakan oleh kompresor udara diubah menjadi
panas. Dalam banyak kasus, 50-90% dari panas ini dapat diperoleh
kembali dengan merancang sistem pemulihan panas dengan benar
untuk mengambil keuntungan dari energi panas yang tersedia dan
menggunakannya untuk memanaskan udara atau air. Area peluang
untuk pemulihan panas termasuk
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•

Pemanas air untuk air rumah tangga dan air rias,

•

Mengeringkan udara terkompresi,

•

Pemanasan proses industri (biasanya sepanjang tahun),

•

Pemanasan udara make-up,

•

Pemanasan awal udara pembakaran, dan

•

Pemanasan awal air boiler make-up.

Tergantung pada jenis kompresor, panas dapat dipulihkan dari
intercooler, aftercooler, oil cooler, dan jaket air (silinder). Strategi untuk
menangkap panas dari kompresor sekrup putar berpendingin udara
termasuk menambahkan pekerjaan saluran dengan kipas tambahan ke
paket kompresor untuk memulihkan panas untuk pemanasan ruang.
Untuk kompresor berpendingin air, penukar panas dipasang untuk
memulihkan panas dan menggunakannya untuk pemanasan ruang
dan / atau untuk menghasilkan air panas yang tidak dapat diminum
(abu-abu) atau dapat diminum. Kompresor bebas pelumas (lube-free
compressor) dapat menggunakan "panas pengering kompresi," yang
memulihkan panas yang dihasilkan dengan mengompresi udara dan
menggunakannya

untuk

mengeringkan

udara

terkompresi.

Kompresor menggunakan motor berpendingin air menawarkan
peluang tambahan untuk pemulihan panas karena panas yang
dihasilkan oleh motor juga dapat dipulihkan. Kompresor yang
digerakkan mesin menawarkan lebih banyak peluang untuk
pemulihan panas, karena panas dapat dipulihkan dari jaket engine dan
engine exhaust.
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BAB III PENGGUNA ENERGI TERBESAR DI
INDUSTRI KIMIA

Motor listrik kadangkala disebut “kuda kerja” nya sektor industri
kimia sebab diperkirakan bahwa motor-motor menggunakan sekitar
70% beban listrik total di sektor industri kimia. Motor listrik
merupakan sebuah perangkat elektromagnetis yang mengubah energi
listrik menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini digunakan di
industri kimia untuk misalnya, memutar impeller pompa, fan atau
blower, menggerakkan kompresor atau mixer. Berikut ini adalah hasil
dari audit teknologi di salah satu pabrik industri kimia:
Power
Tag No consumption
(kW)
C-470A
460
C-470B
460
C-650A
420
C-650B
420
VG510
1050
VG920A
550
VG920B
550
UG211A
250
UG211B
250
UG211C
250
UP-151
200
UP-153
200
K-012
1050
K-013
750
K-611A
132

Frame No.
355H
355H
5810S
5810S
HXP355
HXP355
HXR355LC4V1
HXR355LC4V1
HXR355LC4V1
HXR355LA4B3
HXR355LA4B3

355L

Maker
TOSHIBA
TOSHIBA
RELIANCE
RELIANCE
ABB
ABB
ABB
ABB
ABB
ABB
ABB
ABB
Carrier
Tren
YASKAWA
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Installed
1996
2006
2007
2007
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
2010
1997
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Power
Tag No consumption
(kW)
K-611B
132
P037
225
K421
140
P-011A
150
P-011B
150
P-011C
150

Frame No.

Maker

Installed

355L
316S
315L
315L
315L
315L

YASKAWA
MITSUBISHI
MITSUBISHI
MITSUBISHI
MITSUBISHI
MITSUBISHI

1997
1997
1997
1997
1997
1997

Mekanisme kerja untuk seluruh jenis motor secara umum sama:
•

Arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya

•

Jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi
sebuah lingkaran/loop, maka kedua sisi loop, yaitu pada
sudut kanan medan magnet, akan mendapatkan gaya pada
arah yang berlawanan.

•

Pasangan gaya menghasilkan tenaga putar/torque untuk
memutar kumparan.

•

Motor-motor memiliki beberapa loop pada dinamonya
untuk memberikan tenaga putaran yang lebih seragam dan
medan magnetnya dihasilkan oleh susunan elektromagnetik
yang disebut kumparan medan.

Dalam memahami sebuah motor, penting untuk mengerti apa yang
dimaksud dengan beban motor. Beban mengacu kepada keluaran
tenaga putar/torque sesuai dengan kecepatan yang diperlukan. Beban
umumnya dapat dikategorikan kedalam tiga kelompok:
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•

Beban torque konstan adalah beban dimana permintaan
keluaran energinya bervariasi dengan kecepatan operasinya
namun torque nya tidak bervariasi. Contoh beban dengan
torque konstan adalah conveyors, rotary kilns, dan pompa
displacement konstan.

•

Beban dengan variabel torque adalah beban dengan torque
yang bervariasi dengan kecepatan operasi. Contoh beban
dengan variabel torque adalah pompa sentrifugal dan fan
(torque bervariasi sebagai kwadrat kecepatan).

•

Beban dengan energi konstan adalah beban dengan
permintaan torque yang berubah dan berbanding terbalik
dengan kecepatan. Contoh untuk beban dengan daya
konstan adalah peralatan-peralatan mesin.

Gambar

berikut

memperlihatkan

jenis

motor

listrik

yang

dikategorikan berdasarkan pasokan input, konstruksi, dan mekanisme
operasi, dan dijelaskan lebih lanjut dibawah ini.

Gambar 32. Klasifikasi Jenis Utama Motor Listrik
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3.1 Motor DC
Motor arus searah, sebagaimana namanya, menggunakan arus
langsung yang tidak langsung/direct-unidirectional. Motor DC
digunakan pada penggunaan khusus dimana diperlukan penyalaan
torque yang tinggi atau percepatan yang tetap untuk kisaran kecepatan
yang luas. Sebuah motor DC memiliki tiga komponen utama:
•

Kutub medan. Secara sederhana digambarkan bahwa
interaksi dua kutub magnet akan menyebabkan perputaran
pada motor DC. Motor DC memiliki kutub medan yang
stasioner dan dinamo yang menggerakkan bearing pada
ruang diantara kutub medan. Motor DC sederhana memiliki
dua kutub medan: kutub utara dan kutub selatan. Garis
magnetik energi membesar melintasi bukaan diantara
kutub-kutub dari utara ke selatan. Untuk motor yang lebih
besar atau lebih komplek terdapat satu atau lebih
elektromagnet. Elektromagnet menerima listrik dari sumber
daya dari luar sebagai penyedia struktur medan.

•

Dinamo. Bila arus masuk menuju dinamo, maka arus ini
akan menjadi elektromagnet. Dinamo yang berbentuk
silinder,

dihubungkan

ke

as

penggerak

untuk

menggerakkan beban. Untuk kasus motor DC yang kecil,
dinamo berputar dalam medan magnet yang dibentuk oleh
kutub-kutub, sampai kutub utara dan selatan magnet
berganti lokasi. Jika hal ini terjadi, arusnya berbalik untuk
merubah kutub-kutub utara dan selatan dinamo.
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•

Commutator. Komponen ini terutama ditemukan dalam
motor DC. Kegunaannya adalah untuk membalikkan arah
arus listrik dalam dinamo. Commutator juga membantu
dalam transmisi arus antara dinamo dan sumber daya.

Gambar 33. Motor DC

Keuntungan utama motor DC adalah sebagai pengendali kecepatan,
yang tidak mempengaruhi kualitas pasokan daya. Motor ini dapat
dikendalikan dengan mengatur:
•

Tegangan dinamo – meningkatkan tegangan dinamo akan
meningkatkan kecepatan

•

Arus medan – menurunkan arus medan akan meningkatkan
kecepatan.

Motor DC tersedia dalam banyak ukuran, namun penggunaannya
pada umumnya dibatasi untuk beberapa penggunaan berkecepatan
rendah, penggunaan daya rendah hingga sedang seperti peralatan
mesin dan rolling mills, sebab sering terjadi masalah dengan
perubahan arah arus listrik mekanis pada ukuran yang lebih besar.
Juga, motor tersebut dibatasi hanya untuk penggunaan di area yang
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bersih dan tidak berbahaya sebab risiko percikan api pada sikatnya.
Motor DC juga relatif mahal dibanding motor AC. Berikut ini jenis
motor DC:
1. Motor DC sumber daya terpisah / Separately Excited
Jika arus medan dipasok dari sumber terpisah maka disebut
motor DC sumber daya terpisah/separately excited.
2. Motor DC sumber daya sendiri / Self Excited
Motor DC shunt
Pada

motor

shunt,

gulungan

medan

(medan

shunt)

disambungkan secara paralel dengan gulungan dinamo (A).
Oleh karena itu total arus dalam jalur merupakan penjumlahan
arus medan dan arus dinamo. Berikut tentang kecepatan motor
shunt:
•

Kecepatan pada praktiknya konstan tidak tergantung pada
beban

(hingga

torque

tertentu

setelah

kecepatannya

berkurang) dan oleh karena itu cocok untuk penggunaan
komersial dengan beban awal yang rendah, seperti
peralatan mesin.
•

Kecepatan dapat dikendalikan dengan cara memasang
tahanan dalam susunan seri dengan dinamo (kecepatan
berkurang) atau dengan memasang tahanan pada arus
medan (kecepatan bertambah).

Motor DC seri
Dalam

motor

seri,

gulungan

medan

(medan

shunt)

dihubungkan secara seri dengan gulungan dinamo (A). Oleh
82
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karena itu, arus medan sama dengan arus dinamo. Berikut
tentang kecepatan motor seri:
•

Kecepatan dibatasi pada 5000 RPM

•

Harus dihindarkan menjalankan motor seri tanpa ada beban
sebab motor akan mempercepat tanpa terkendali.

•

Motor-motor

seri

cocok

untuk

penggunaan

yang

memerlukan torque penyalaan awal yang tinggi, seperti
derek dan alat pengangkat hoist.
Motor DC Kompon/Gabungan
Motor DC Kompon merupakan gabungan motor seri dan shunt.
Pada motor kompon, gulungan medan (medan shunt)
dihubungkan secara paralel dan seri dengan gulungan dinamo
(A). Sehingga, motor kompon memiliki torque penyalaan awal
yang bagus dan kecepatan yang stabil. Makin tinggi persentase
penggabungan (yakni persentase gulungan medan yang
dihubungkan secara seri), makin tinggi pula torque penyalaan
awal yang dapat ditangani oleh motor ini.

3.2 Motor AC
Motor arus bolak-balik menggunakan arus listrik yang membalikkan
arahnya secara teratur pada rentang waktu tertentu. Motor listrik
memiliki dua buah bagian dasar listrik: "stator" dan "rotor". Stator
merupakan komponen listrik statis. Rotor merupakan komponen
listrik berputar untuk memutar as motor. Keuntungan utama motor
DC terhadap motor AC adalah bahwa kecepatan motor AC lebih sulit
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dikendalikan. Untuk mengatasi kerugian ini, motor AC dapat
dilengkapi dengan penggerak frekuensi variabel untuk meningkatkan
kendali kecepatan sekaligus menurunkan dayanya. Motor induksi
merupakan

motor

yang

paling

populer

di

industri

karena

keandalannya dan lebih mudah perawatannya. Motor induksi AC
cukup murah (harganya setengah atau kurang dari harga sebuah
motor DC) dan juga memberikan rasio daya terhadap berat yang
cukup tinggi (sekitar dua kali motor DC).
1. Motor sinkron
Motor sinkron adalah motor AC, bekerja pada kecepatan tetap
pada sistem frekuensi tertentu. Motor ini memerlukan arus
searah (DC) untuk pembangkitan daya dan memiliki torque
awal yang rendah, dan oleh karena itu motor sinkron cocok
untuk penggunaan awal dengan beban rendah, seperti
kompresor udara, perubahan frekuensi dan generator motor.
Motor sinkron mampu untuk memperbaiki faktor daya sistem,
sehingga sering digunakan pada sistem yang menggunakan
banyak listrik.

Gambar 34. Motor Sinkron
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Komponen utama motor sinkron adalah:
•

Rotor. Perbedaan utama antara motor sinkron dengan
motor induksi adalah bahwa rotor mesin sinkron berjalan
pada kecepatan yang sama dengan perputaran medan
magnet. Hal ini memungkinkan sebab medan magnet rotor
tidak lagi terinduksi. Rotor memiliki magnet permanen atau
arus DC-excited, yang dipaksa untuk mengunci pada posisi
tertentu bila dihadapkan dengan medan magnet lainnya.

•

Stator. Stator menghasilkan medan magnet berputar yang
sebanding dengan frekuensi yang dipasok. Motor ini
berputar pada kecepatan sinkron.

2. Motor induksi
Motor

induksi

merupakan

motor

yang

paling

umum

digunakan pada berbagai peralatan industri. Popularitasnya
karena rancangannya yang sederhana, murah dan mudah
didapat, dan dapat langsung disambungkan ke sumber daya
AC. Motor induksi memiliki dua komponen listrik utama:
•

Rotor. Motor induksi menggunakan dua jenis rotor:
o Rotor kandang tupai terdiri dari batang penghantar
tebal yang dilekatkan dalam petak-petak slots paralel.
Batang-batang tersebut diberi hubungan pendek
pada kedua ujungnya dengan alat cincin hubungan
pendek.
o Lingkaran rotor yang memiliki gulungan tiga fase,
lapisan ganda dan terdistribusi. Dibuat melingkar
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sebanyak kutub stator. Tiga fase digulungi kawat
pada bagian dalamnya dan ujung yang lainnya
dihubungkan ke cincin kecil yang dipasang pada
batang as dengan sikat yang menempel padanya.
•

Stator. Stator dibuat dari sejumlah stampings dengan slots
untuk membawa gulungan tiga fase. Gulungan ini
dilingkarkan

untuk

sejumlah

kutub

yang

tertentu.

Gulungan diberi spasi geometri sebesar 120 derajat.

Gambar 35. Motor Induksi

Motor induksi dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok
utama:
•

Motor induksi satu fase. Motor ini hanya memiliki satu
gulungan stator, beroperasi dengan pasokan daya satu fase,
memiliki sebuah rotor kandang tupai, dan memerlukan
sebuah alat untuk menghidupkan motornya. Sejauh ini
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motor ini merupakan jenis motor yang paling umum
digunakan dalam aplikasi non-industri.
•

Motor induksi tiga fase. Medan magnet yang berputar
dihasilkan oleh pasokan tiga fase yang seimbang. Motor
tersebut memiliki kemampuan daya yang tinggi, dapat
memiliki kandang tupai atau gulungan rotor; dan penyalaan
sendiri. Diperkirakan bahwa sekitar 70% motor di industri
menggunakan jenis ini, sebagai contoh, pompa, kompresor,
belt conveyor, jaringan listrik, dan grinder. Tersedia dalam
ukuran 1/3 hingga ratusan HP.

Motor induksi bekerja sebagai berikut. Listrik dipasok ke stator
yang akan menghasilkan medan magnet. Medan magnet ini
bergerak dengan kecepatan sinkron di sekitar rotor. Arus rotor
menghasilkan medan magnet kedua, yang berusaha untuk
melawan medan magnet stator, yang menyebabkan rotor
berputar. Walaupun begitu, di dalam praktiknya motor tidak
pernah

bekerja

pada

kecepatan

sinkron

namun

pada

“kecepatan dasar” yang lebih rendah. Terjadinya perbedaan
antara

dua

kecepatan

tersebut

disebabkan

adanya

“slip/geseran” yang meningkat dengan meningkatnya beban.
Slip hanya terjadi pada motor induksi. Untuk menghindari slip
dapat dipasang sebuah cincin geser/ slip ring, dan motor
tersebut dinamakan “motor cincin geser/ slip ring motor”.
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3.3 Teknologi dan Strategi Efisiensi di Industri Kimia
Motor-motor listrik tipikal yang digunakan oleh industri proses antara
lain pompa sentrifugal dan kipas dengan ukuran kurang dari 1 hp
hingga 2000 hp, atau lebih besar. Sementara pemeliharaan dan
penyelarasan yang tepat diperlukan untuk operasi yang efisien dan
peningkatan peralatan terkadang dimungkinkan, rekayasa efisiensi
energi dapat dilakukan pada jenis skema modulasi kapasitas yang
digunakan, konfigurasi sistem, dan kontrol. Sub-bab ini berfokus
terutama pada skema kontrol kapasitas yang biasa digunakan untuk
pompa dan blower sentrifugal, dan mendeskripsikan skenario efisiensi
energi yang potensial.

3.3.1 Efisiensi Motor Listrik
Efisiensi motor listrik merupakan pertimbangan penting dalam
efisiensi keseluruhan peralatan berputar (rotating equipment). Efisiensi
beban penuh motor induksi di atas sekitar 20 hp yang digunakan
dalam pabrik pemrosesan biasanya antara 90 dan 96%. Efisiensi
umumnya meningkat dengan meningkatnya ukuran motor. Namun,
untuk ukuran apa pun ada berbagai motor yang tersedia dan motor
"efisiensi tinggi" atau "premium" agak lebih mahal daripada yang
standar. Perbedaan efisiensi beban penuh antara efisiensi tinggi dan
motor standar biasanya sekitar 2,5%, tetapi perbedaan ini cenderung
meningkat pada kondisi beban bagian, yang merupakan tempat
banyak motor berjalan. Biaya listrik mencapai sekitar 96% dari total
biaya siklus hidup motor, sehingga dalam sebagian besar aplikasi
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biaya tambahan motor efisiensi tinggi dapat dengan mudah
dibenarkan.
Efisiensi operasi motor listrik tergantung pada beberapa hal:
•

Desain motor: motor yang lebih baru biasanya lebih efisien
daripada motor yang lebih tua.

•

Ukuran motor: motor yang lebih besar umumnya lebih efisien
daripada motor yang lebih kecil.

•

Kecepatan operasi motor: motor 1800 rpm sedikit lebih efisien
daripada 1200 rpm dan motor 3600 rpm dengan ukuran yang
sama.

•

Beban motor: beban mempengaruhi efisiensi pengoperasian.
Tabel 8. NEMA Premium Efficiency Motors.5

Tabel 8 menunjukkan efisiensi puncak saat ini untuk motor efisiensi
premium untuk tipe motor terbuka dan tertutup dengan berbagai

NEMA Standards Publication MG 1 – 2006, National Electrical Manufacturers
Association (NEMA), Rosslyn, VA, 2006, Tables 12.12 and 12.13.
5
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ukuran. Motor yang lebih besar jelas lebih efisien daripada yang kecil.
Untuk setiap jenis dan ukuran motor, motor 1800 rpm memiliki
efisiensi tertinggi dan motor 3600 rpm memiliki efisiensi terendah.
Di pasar motor, tiga istilah digunakan untuk memberi label motor:
"high-efficiency," "energy efficient" dan "premium efficiency." Hanya dua
istilah terakhir yang memiliki definisi yang ditetapkan oleh National
Electrical Manufacturers Association (NEMA). Pada tahun 1989,
NEMA pertama kali mengembangkan dan mengadopsi nilai kinerja
hemat energi dalam standar MG-1 (Motors & Generator-1), yang
digabungkan dalam Peraturan Efisiensi Energi Kanada pada tahun
1997 untuk tingkat efisiensi minimum pada motor 1-200 hp. Pada
tahun 2001, NEMA meluncurkan Program Motor Listrik Efisiensi
Premium, yang mencakup lebih banyak jenis dan ukuran motor.
Biaya awal motor efisiensi premium biasanya 15 hingga 30 persen
lebih mahal daripada motor hemat energi. Selain penghematan energi,
motor premium-efisiensi dan hemat energi menawarkan manfaat lain.
Secara umum, motor-motor tersebut memiliki kualitas yang lebih
tinggi, lebih dapat diandalkan, bertahan lebih lama, memiliki jaminan
lebih lama, berjalan lebih tenang dan dingin dan menghasilkan lebih
sedikit limbah panas daripada rekan-rekan mereka yang kurang
efisien.
Pada praktiknya, motor dengan efisiensi premium lebih cocok untuk
digunakan dengan penggerak kecepatan variabel (VFD) daripada
motor efisiensi standar. Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan
antara motor standar dengan premium-efficiency motor.
90
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Efficiency
Type
Standard
Efficiency
NEMA
PremiumEfficiency

Data
Efficiency at 75% Load
Annual Consumption (kWh)
Annual Cost ($)
Efficiency at 75% Load
Annual Consumption (kWh)
Annual Cost ($)
Annual Savings (kWh)
Annual Savings ($)
List Price ($)
Purchase Price ($)
Payback (years)

5
84.0
24 978
1,499
90.7
23 133
1,388
1 845
111
533
426
3.9

7.5
86.0
36 595
2,196
91.9
34 246
2,055
2 349
141
724
579
4.1

10
88.4
47 469
2,848
92.4
45 414
2,725
2 055
123
814
651
5.3

Horsepower
15
20
25
30
50
89.3
90.8
90.9
91.6
91.8
70 486 92 428 115 408 137 432 228 554
4,229
5,546
6,925
8,246 13,713
92.6
93.1
93.6
94.4
94.9
67 974 90 145 112 079 133 355 221 086
4,078
5,409
6,725
8,001 13,265
2 512
2 283
3 329
4 077
7 466
151
137
200
245
448
996
1,294
1,700
1,771
2,751
797
1,035
1,360
1,417
2,201
5.3
7.6
6.8
5.8
4.9

Tabel di atas merupakan perbandingan efisiensi pada motor berbagai
ukuran. Perbandingan didasarkan pada penggantian motor efisiensistandar dengan motor yang memenuhi persyaratan untuk penunjukan
efisiensi-premium. Semua motor adalah 230V / 460V, 1800 RPM
(empat kutub), TEFC (totally enclosed fan-cooled), penggunaan umum,
tipe NEMA Desain A atau B. Perbandingan biaya didasarkan pada
7500 jam tahunan di 75 persen daya terukur (load factor = 75 persen),
dan harga utilitas $ 0,06 / kWh. Pada tabel terlihat bahwa PremiumEfficiency Motor memiliki angka efisiensi yang lebih baik daripada
motor standar, dengan rentang efisiensi antara 90% hingga 95%.
Efisiensi motor cukup konstan dengan beban dari kapasitas pengenal
100% turun menjadi sekitar 40%. Di bawah 40% beban, efisiensi motor
mulai menurun secara signifikan. Pada beban di bawah 25%, efisiensi
motor jauh di bawah nilai beban penuh dan turun dengan cepat
dengan pengurangan beban lebih lanjut.
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Tabel 9. Efisiensi vs Beban untuk NEMA Premium Efficiency Motors.6

Tabel 9 dan Gambar 36 menggambarkan efisiensi motor rata-rata
untuk ukuran motor yang berbeda pada beban yang berbeda.

Gambar 36. Efisiensi vs Beban untuk berbagai ukuran pada motor listrik secara umum.

Data dihasilkan dari kalkulator karakteristik kinerja motor yang
disertakan dengan US DOE Pumping System Assessment Tool (PSAT)6.
U.S. Department of Energy, Advanced Manufacturing Office, Pumping System
Assessment
Tool
(PSAT).
Software
bisa
diunduh
di
https://www.energy.gov/eere/amo/downloads/pumping-system-assessmenttool-psat
6
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Faktor daya juga menurun dengan cepat ketika beban motor
berkurang. Motor bermuatan ringan adalah kontributor utama untuk
masalah faktor daya rendah yang dialami di banyak fasilitas

3.3.2 Sistem Kendali Kapasitas Pompa Sentrifugal
Asesmen energi pemompaan seringkali berfokus pada identifikasi
skema

kontrol

yang

tidak

efisien

yang

dirancang

untuk

menyelaraskan aliran yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan
proses tetapi membuang energi yang cukup besar. Pendekatan umum
untuk memvariasikan kapasitas sistem pompa adalah:
•

Recirculation, di mana fluida meninggalkan pompa dan mengalir,
melalui jalur resirkulasi, langsung kembali ke tangki isap (sangat
boros energi pemompaan).

•

Throttling valves, di mana katup kontrol di sisi discharge pompa
ditutup sebagian, memaksa titik operasi untuk kembali ke kurva
pompa dan mengurangi aliran yang dikirimkan (membuang
banyak energi jika katup tetap terbebani untuk waktu yang lama).

•

Parallel pumping dengan throttling valves, di mana beberapa unit
pompa disalurkan secara paralel ke header umum. Katup kontrol
sering digunakan dengan pengaturan ini untuk mengontrol aliran
pada jalur yang berbeda yang keluar dari header pasokan utama
(seringkali dengan jumlah maksimum pompa yang pernah
dibutuhkan beroperasi sepanjang waktu, dan katup yang
memodulasi aliran ke setiap jalur cabang).
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Ketiga skema kontrol ini dapat membuang banyak energi ketika
digunakan dalam sistem di mana kebutuhan aliran bervariasi dari
waktu ke waktu atau di mana pompa terlalu besar. Perancang sistem
biasanya melebihkan ukuran pompa untuk memastikan bahwa pompa
akan cukup besar untuk menyediakan aliran yang dibutuhkan ketika
sistem benar-benar dibangun dan dioperasikan. Pompa yang terlalu
besar dapat "dibuat lebih kecil" dengan menutup katup kontrol (atau
menyeimbangkan katup dalam aplikasi statis) pada debit pompa
untuk mengurangi aliran ke jumlah yang dibutuhkan.
Metode lain untuk mengurangi kapasitas pompa adalah memangkas
impeller jika aliran yang diperlukan selalu sama, atau untuk memasang
variable-frequency drive (VFD) untuk memperlambat kecepatan rotasi
pompa. Pemangkasan impeller adalah cara yang efisien untuk
mengurangi kapasitas pompa besar jika pompa terlalu besar sepanjang
waktu dan jumlah pengurangan aliran tidak terlalu besar. Jika
persyaratan aliran sangat bervariasi, maka pemangkasan impeller
mungkin bukan solusi yang tepat. Pabrikan pompa harus selalu
berkonsultasi sebelum memotong baling-baling. Pemasangan VFD
seringkali merupakan solusi terbaik, karena memungkinkan kapasitas
pompa bervariasi pada rentang yang luas dan menghemat energi
karena kecepatan pompa berkurang.
Kelemahan utama untuk pemasangan VFD untuk kontrol aliran
adalah biaya pembelian dan pemasangan drive. Drive bertegangan
rendah (di bawah sekitar 1000 V) biasanya berharga sekitar US$ 65-100
/ hp untuk ukuran motor yang harus dibeli dan jumlah yang besar
94
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untuk dipasang. Drive tegangan menengah lebih mahal dan umumnya
membutuhkan waktu lebih lama untuk membayarnya. Harga terbaru
untuk VFD untuk motor tegangan rendah 400 hp adalah $ 26.000 dan
untuk motor tegangan menengah (4160 V) motor 400 hp adalah $
140.000. Pemasangan VFD harus diawasi dengan baik oleh insinyur
listrik yang memenuhi syarat untuk menghindari kemungkinan
masalah seperti harmonisa listrik, arus bantalan, dan lonjakan
tegangan yang secara drastis dapat mengurangi masa pakai motor.
Memangkas (trimming) impeller biasanya dapat dilakukan dengan $
2000 atau kurang. Kesulitan dengan pemangkasan impeller adalah
bahwa kapasitas pompa berkurang secara permanen. Jika kapasitas
aliran asli diperlukan nanti, pendorong baru lainnya harus dibeli dan
diinstal.

3.3.3 Teknik Kendali Blower Sentrifugal
Banyak fasilitas industri proses menggunakan blower sentrifugal
untuk menggerakkan udara dan gas lainnya melalui saluran tertentu
dan peralatan pemrosesan. Identifikasi pemborosan energi dalam
aplikasi ini biasanya berpusat pada sistem secara keseluruhan.
Pemilihan jenis roda kipas yang tepat (airfoil, backward inclination,
radial, dll.) dan konfigurasi saluran yang dirancang dengan baik
adalah penting. Dalam beberapa kasus, desain kondisi udara masuk
dan keluar kipas yang tidak tepat dapat menimbulkan faktor efek pada
sistem besar yang menyebabkan kehilangan tekanan ekstra yang
signifikan dan ketidakstabilan dalam operasi kipas. Dalam kasus ini,
strategi efisiensi dapat dimulai dengan memperbaiki konfigurasi.
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Proyek energi hemat biaya (cost effective) paling sering berkisar pada
pengoptimalan teknologi kontrol kapasitas kipas. Teknik kontrol kipas
sentrifugal standar biasanya melibatkan salah satu dari yang berikut:
•

Peredam (damper) outlet, atau peredam discharge, adalah
peredam yang dapat disetel yang terletak di dekat pelepasan
kipas. Saat peredam ditutup, mereka menambah resistansi pada
sistem saluran dan memindahkan titik operasi ke atas kurva
kipas ke kiri, mengurangi laju aliran. Peredam outlet sangat
tidak efisien dan tidak boleh digunakan kecuali mereka benarbenar diperlukan. Efisiensi relatif dari berbagai teknologi
kontrol kapasitas kipas dibandingkan pada Gambar 37. Jelas
bahwa Inlet Guide Vanes (IGVs) atau kontrol kecepatan variabel
jauh lebih efisien daripada outlet damper.

•

IGV dapat dipasang di inlet fan untuk memberikan pra-rotasi
udara yang masuk ke arah yang sama dengan roda fan
berputar. Semakin banyak baling-baling tutup, semakin besar
pra-rotasi dan semakin banyak kapasitas kipas berkurang.
Setiap perubahan posisi IGV mengubah bentuk kurva kipas.
Kontrol kipas dengan IGV sangat efisien dalam rentang beban
yang lebih tinggi (dari 80 hingga 100% dari kapasitas penuh),
seperti yang diilustrasikan dalam Gambar 37. Pada kontrol
kecepatan rentang beban yang lebih rendah, biasanya dengan
VFD, menjadi pilihan yang lebih baik. IGV tidak mahal untuk
diimplementasikan dibandingkan dengan VFD dan bisa
menjadi pilihan yang baik jika kipas tetap dimuat antara 70%
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hingga 100% pada sebagian besar waktu operasi. Outlet damper
sangat buruk dalam hal kinerja energi sehingga retrofitting baik
untuk IGV atau VFD biasanya menghasilkan proyek efisiensi
energi yang hemat biaya.

Gambar 37. Opsi kontrol kapasitas dan efisiensi relatif untuk kipas sentrifugal. 7

•

Kontrol kecepatan (speed control) adalah pendekatan kontrol
kapasitas yang lebih efisien dibandingkan dengan IGV,
terutama pada beban di bawah sekitar 80%. VFD biasanya
digunakan untuk mencapai kontrol kecepatan kipas. Hukum
afinitas kipas menunjukkan bahwa kinerja kipas dipengaruhi
oleh perubahan kecepatan putaran kipas, diameter roda kipas,

Improving Fan System Performance: A Sourcebook for Industry (2003), U.S.
Department of Energy Industrial Technology Program.
7

Analisis Informasi Perkembangan Teknologi | 2019

\

97

dan perubahan densitas gas. Hal ini dapat digunakan untuk
memprediksi daya input kipas saat perubahan kecepatan.
Kurva hukum kipas, juga termasuk dalam Gambar 37, adalah
batas ideal, karena VFD aktual memiliki kerugian internal yang
setara dengan antara 2 dan 5% dari peringkat daya beban
penuhnya.
Penghematan energi relatif dari skema kontrol kipas yang berbeda
yang beroperasi pada kapasitas 60% juga dibandingkan dalam
Gambar 37. Cara yang paling tidak efisien untuk mengontrol kapasitas
kipas adalah penggunaan peredam keluaran pada sisi keluaran kipas,
yang menunjukkan penggunaan energi relatif 105%. Ini karena damper
itu sendiri menyebabkan kehilangan tekanan tambahan dalam sistem
saluran dibandingkan dengan opsi kontrol lainnya. Metode kontrol
yang paling tidak efisien berikutnya adalah inlet dampers atau IGVs,
dengan konsumsi daya pada 48% daya beban penuh pada kapasitas
60%. Pilihan terbaik adalah dengan kontrol kecepatan VFD di mana
penggunaan daya adalah 31% dari daya beban penuh pada kapasitas
60%.
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BAB IV PENGGUNA ENERGI TERBESAR DI
INDUSTRI MAKANAN & MINUMAN

Berdasarkan hasil kunjungan lapangan (site visit) yang telah dilakukan
pada kajian ini, diketahui bahwa di industri makanan dan minuman
terdapat chiller atau refrigerant sebagai salah satu pengguna energi
terbesar. Berikut ini adalah hasil dari audit teknologi di salah satu
pabrik industri minuman:
100%

19%
HVAC/Heating
Electric heater
2,215 [MWh]

Electricity
11,841
11,248,564
112,486
9,221

[MWh]
[1,000Rp]
[1,000JPY]
[t-CO2]

81%
Production line ,etc
9,626 [MWh]
4,922 [MW.h]

100%

100%

Natural gus
29,650
9,379,085
93,791
6,507

[MW.h]
[1,000Rp]
[1,000JPY]
[t-CO2]

17%

Steam boiler

Heat radiation loss

29,650 [MW.h]

24,728 [MW.h]

19%
HVAC/Cooling
Absorption chiller
5,588 [MW.h]
65%
Production line ,etc
19,140 [MW.h]

Spesifikasi Chiller:
•

Kapasitas Pendinginan: 1406.8 kW / 400 USRt

•

CHW inlet - outlet temp: 12º - 7º C

•

Tahun pembuatan: 2010

Chiller digunakan sebagai pengondisi udara untuk produk makanan
dan minuman agar tidak mudah rusak. Sebagai contoh, susu yang
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mengalami proses pasteurisasi dipanaskan pada suhu 130°C selama
empat detik untuk membunuh bakteri patogen namun tetap menjaga
kesegarannya. Selama disimpan dalam suhu dingin (0-4°C), kesegaran
susu pasteurisasi mampu bertahan hingga 40 hari.
Sistem refrigerasi berikut tersedia untuk proses-proses industri (plant
pendingin) dan keperluan domestik (unit modul lemari pendingin):
•

Unit modul ekspansi langsung yang berkapasitas kecil sama
dengan kulkas.

•

Plant air dingin/ chilled water yang terpusat dengan air
dingin/ chilled water sebagai refrigeran sekundernya untuk
kisaran suhu diatas 5° C. Dapat juga digunakan sebagai
pembentuk gumpalan es.

•

Plant air garam, yang menggunakan air garam untuk suhu
yang lebih rendah, refrigeran sekunder untuk penerapan
suhu sub-nol, yang kemudian menjadi kapasitas unit modul
dan kapasitas plant yang terpusat.

•

Kapasitas plant hingga 50 TR (ton refrigerasi) biasanya
dianggap sebagai unit yang berkapasitas kecil, 50-250 TR
sebagai unit berkapasitas menengah dan diatas 250 TR
sebagai unit berkapasitas besar.

Sebuah perusahaan besar dapat memiliki sekumpulan unit, seringkali
dengan pompa air dingin/ chilled water, pompa air kondenser, menara
pendingin, sebagai utilitas di luar lokasi. Perusahaan yang sama
mungkin juga memiliki dua atau tiga tingkat refrigerasi dan penyejuk
AC seperti kombinasi antara:
100
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•

Penyejuk udara AC yang nyaman (20 – 25°C)

•

Sistem chilled water (80 – 100°C)

•

Sistem air garam (penerapan sub-nol)

Terdapat dua prinsip jenis plant refrigerasi yang ditemukan di
industri, yaitu Refrigerasi Kompresi Uap /Vapour Compression
Refrigeration (VCR) dan Refrigerasi Penyerap Uap/ Vapour Absorption
Refrigeration (VAR). VCR menggunakan energi mekanis sebagai energi
penggerak untuk refrigerasinya, sementara itu VAR menggunakan
energi panas sebagai energi penggerak refrigerasinya.

4.1 Sistim Refrigerasi Kompresi Uap
Siklus refrigerasi kompresi mengambil keuntungan dari kenyataan
bahwa fluida yang bertekanan tinggi pada suhu tertentu cenderung
menjadi lebih dingin jika dibiarkan mengembang. Jika perubahan
tekanan cukup tinggi, maka gas yang ditekan akan menjadi lebih
panas daripada sumber dingin di luar (contoh udara di luar) dan gas
yang mengembang akan menjadi lebih dingin daripada suhu dingin
yang dikehendaki. Dalam kasus ini, fluida digunakan untuk
mendinginkan lingkungan bersuhu rendah dan membuang panas ke
lingkungan yang bersuhu tinggi.
Siklus refrigerasi kompresi uap memiliki dua keuntungan. Pertama,
sejumlah besar energi panas diperlukan untuk merubah cairan
menjadi uap, dan oleh karena itu banyak panas yang dapat dibuang
dari ruang yang disejukkan. Kedua, sifat-sifat isothermal penguapan
membolehkan pengambilan panas tanpa menaikan suhu fluida kerja
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ke suhu berapapun didinginkan. Hal ini berarti bahwa laju
perpindahan panas menjadi tinggi, sebab semakin dekat suhu fluida
kerja mendekati suhu sekitarnya akan semakin rendah laju
perpindahan panasnya.
Siklus refrigerasi dapat dibagi menjadi tahapan- tahapan berikut:
•

1 – 2. Cairan refrigeran dalam evaporator menyerap panas
dari sekitarnya, biasanya udara, air atau cairan proses lain.
Selama proses ini cairan merubah bentuknya dari cair
menjadi gas, dan pada keluaran evaporator gas ini diberi
pemanasan berlebih/superheated gas.

•

2 – 3. Uap yang diberi panas berlebih masuk menuju
kompresor dimana tekanannya dinaikkan. Suhu juga akan
meningkat, sebab bagian energi yang menuju proses
kompresi dipindahkan ke refrigeran.

•

3 – 4. Superheated gas bertekanan tinggi lewat dari
kompresor

menuju

kondenser.

Bagian

awal

proses

refrigerasi (3-3a) menurunkan panas superheated gas
sebelum gas ini dikembalikan menjadi bentuk cairan (3a-3b).
Refrigerasi untuk proses ini dicapai dengan menggunakan
udara atau air. Penurunan suhu lebih lanjut terjadi pada
pekerjaan pipa dan penerima cairan (3b - 4), sehingga cairan
refrigeran didinginkan ke tingkat lebih rendah ketika cairan
ini menuju alat ekspansi.
•

4 – 1. Cairan yang sudah didinginkan dan bertekanan tinggi
melintas melalui peralatan ekspansi, yang mana akan
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mengurangi tekanan dan mengendalikan aliran menuju
kondenser harus mampu membuang panas gabungan yang
masuk evaporator dan kondenser. Dengan kata lain: (1 - 2) +
(2 - 3) harus sama dengan (3 - 4). Melalui alat ekspansi tidak
terdapat panas yang hilang maupun yang diperoleh.

Gambar 38. Skema Siklus Refrigerasi Kompresi Uap

Terdapat berbagai jenis refrigeran yang digunakan dalam sistem
kompresi uap. Suhu refrigerasi yang dibutuhkan sangat menentukan
dalam pemilihan fluida. Refrigeran yang umum digunakan adalah
yang termasuk ke dalam keluarga chlorinated fluorocarbons (CFCs,
disebut juga Freons): R-11, R-12, R-21, R-22 dan R-502.
Pemilihan refrigeran dan suhu pendingin dan beban yang diperlukan
menentukan pemilihan kompresor, juga perancangan kondenser,
evaporator, dan alat pembantu lainnya. Faktor tambahan seperti
kemudahan

dalam

perawatan,

persyaratan
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ketersediaan utilitas untuk peralatan pembantu (air, daya, dsb) juga
mempengaruhi pemilihan komponen.

4.2 Sistem Refrigerasi Penyerapan Uap
Sistem refrigerasi penyerapan uap terdiri dari:
1. Absorber. Penyerapan uap refrigeran oleh absorben atau
adsorben yang cocok, membentuk larutan refrigeran yang kuat
atau kaya dalam absorben/ adsorben.
2. Pompa. Pemompaan larutan yang kaya dan menaikkan
tekanannya ke tekanan kondenser.
3. Generator. Destilasi uap dari larutan kaya menyisakan larutan
miskin untuk pendaur ulangan.

Gambar 39. Skema Sistem Pendinginan Absorpsi Uap

Chiller absorpsi merupakan sebuah mesin, yang menghasilkan chilled
water dengan menggunakan panas seperti steam, air panas, gas,
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minyak, dll. Chilled water diproduksi berdasarkan prinsip bahwa
cairan (yakni refrigeran, yang menguap pada suhu rendah) menyerap
panas dari sekitarnya apabila menguap. Air murni digunakan sebagai
refrigeran dan larutan lithium bromide digunakan sebagai absorben.
Panas untuk sistem refrigerasi absorpsi uap dapat diberikan oleh
limbah panas yang diambil dari proses, generator diesel, dll. Dalam
kasus tersebut sistem absorpsi memerlukan listrik hanya untuk
menjalankan pompa. Tergantung pada suhu yang diperlukan dan
biaya energi, mungkin akan ekonomis apabila membangkitkan
panas/steam untuk mengoperasikan sistem absorpsi.
Sistem refrigerasi absorpsi yang menggunakan Li-Br-air sebagai
refrigerannya memiliki Koefisien Kinerja/ Coefficient of Performance
(COP) dalam kisaran 0,65 – 0,70 dan dapat menyediakan chilled water
pada suhu 6,7°C dengan suhu air refrigerasi 30°C.

Sistem yang

mampu memberikan chilled water pada suhu 3°C juga tersedia. Sistem
yang berdasarkan amoniak beroperasi di atas tekanan atmosfir dan
mampu beroperasi pada suhu rendah (dibawah 0°C). Mesin absorpsi
tersedia dengan kapasitas antara 10-1500 ton. Walaupun biaya awal
sistim absorpsi lebih tinggi daripada sistim kompresi namun biaya
operasionalnya lebih rendah jika digunakan limbah panas.

4.3 Teknologi dan Strategi Efisiensi di Industri Makanan dan
Minuman
Banyak peningkatan efisiensi energi dapat dicapai dalam sistem
pendingin dan chiller dengan sedikit atau tanpa investasi modal.
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Strategi penghematan yang diuraikan di bawah ini dibagi menjadi tiga
bagian:
•

Rekayasa

Komponen,

yang

melibatkan

operasi

dan

pemeliharaan komponen pendingin atau pendinginan yang
tepat, termasuk pengaturan suhu air dan laju aliran yang
optimal.
•

Rekayasa Sistem untuk beberapa unit pendingin, yang
melibatkan pengoperasian campuran peralatan yang paling
efisien dalam berbagai kondisi beban.

•

Retrofit, yang mencakup peningkatan sistem yang ada dengan
teknologi dan peralatan hemat energi terbaru.

4.3.1 Rekayasa Komponen
1. Setel ulang suhu keluar air dingin
Sistem air dingin biasanya beroperasi pada sebagian beban sebagian
besar tahun, ketika suhu ringan dan tingkat kelembaban luar ruangan
yang lebih rendah mengurangi kebutuhan. Pada beban yang
dikurangi, koil pendingin dapat menghasilkan pendinginan yang
diperlukan pada suhu air dingin yang lebih tinggi. Meningkatkan
suhu air dingin menurunkan header kompresor dan mengurangi
konsumsi energi.
Studi tentang pendingin sentrifugal menunjukkan bahwa, untuk
pendingin kecepatan konstan, strategi ini hanya menghemat jumlah
energi nominal pada beban operasi dalam kisaran 40-80%. Dalam
kisaran ini, penghematan sekitar 0,5-0,75% per derajat peningkatan
suhu outlet air dingin. Anehnya, efisiensi chiller berkecepatan konstan
106
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di bawah beban 40% dapat terdegradasi sejauh konsumsi kilowatt
meningkat dengan mengurangi beban (Gambar 40). Pendingin
sentrifugal yang dilengkapi dengan penggerak frekuensi-variabel
(VFD) merespons lebih baik terhadap pengaturan ulang air dingin.
Pada beban antara 10% dan 80%, chiller kecepatan variabel akan
mengkonsumsi energi 2-3% lebih sedikit, per derajat kenaikan
temperatur.

Gambar 40. Variasi kebutuhan daya spesifik chiller dengan beban.

2. Pertahankan pengisian pendingin yang sesuai
Terlalu sedikit atau terlalu banyak pengisian (charge) refrigeran
membatasi kapasitas perpindahan panas chiller atau kulkas dan
meningkatkan tekanan head dan konsumsi energi. Level pengisian
yang tidak tepat juga dapat menurunkan suhu evaporator. Dalam
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pendingin biasa, setiap kenaikan 1 °F dalam suhu evaporator
menghemat 1,5% dari kebutuhan energi beban penuh. Persentase
penghematan dalam sistem pendingin bervariasi tergantung pada
desainnya. Untuk pendingin sentrifugal, kaca penglihatan di
cangkang evaporator digunakan untuk memantau tingkat zat
pendingin. Untuk pendingin reciprocating, pengisian yang terlalu
rendah

diindikasikan

oleh

gelembung-gelembung

pada

kaca

penglihatan garis cair, sedangkan pengisian yang terlalu tinggi
ditunjukkan oleh tekanan pelepasan tinggi atau suhu pendingin yang
rendah meninggalkan kondensor. Sistem harus dibebani sesuai
dengan instruksi pabrik.
3. Kurangi suhu air yang memasuki kondensor
Sebagian besar pabrikan menentukan suhu air minimum yang masuk
kondensor. Namun demikian, dorongan untuk menghemat energi
telah membuat banyak produsen mengevaluasi kembali suhu
minimum. Konsumsi energi pendingin dan pendingin sebagian
merupakan fungsi dari tekanan dan suhu kondensor. Menurunkan
suhu air kondensor juga menurunkan suhu kondensasi refrigeran dan
tekanan kondensasi. Hasilnya head lebih rendah dan konsumsi energi
berkurang.
Untuk pendingin biasa, penghematan energi pada jumlah beban
penuh hingga 1,5% untuk setiap derajat, suhu air kondensor yang
masuk berkurang. Pendingin sentrifugal yang dilengkapi dengan VFD
merespon lebih baik terhadap penyetelan ulang suhu air kondensor.
Pada beban antara 10% dan 80%, variable-speed chiller akan
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mengkonsumsi energi 2-3% lebih sedikit, per derajat reduksi.
Persentase penghematan dalam sistem pendingin akan bervariasi
tergantung pada desain.
4. Menghilangkan kebocoran refrigeran dan udara
Kebocoran dalam sistem pendingin harus dihilangkan. Dalam
pendingin dan sistem pendingin bertekanan tinggi, refrigeran akan
bocor,

mengurangi

cadangan

refrigeran,

dan

meningkatkan

permintaan energi. Udara akan bocor ke sistem tekanan rendah dan
berkumpul di kondensor, menggantikan uap refrigeran dan
menyebabkan tekanan kondensor lebih tinggi. Dalam pendingin biasa,
energi meningkat sekitar 1,5% untuk setiap 1 °F suhu pendingin
berlebih yang meninggalkan kondensor. Persentase penghematan
sebagai akibat dari menghilangkan kebocoran udara dalam sistem
pendingin

bervariasi,

tergantung

pada

desain.

Penghematan

cenderung lebih besar untuk pendingin yang dilengkapi dengan VFD.
Pendingin bertekanan rendah dan sistem pendingin menggunakan
cleaning unit untuk menghilangkan udara. Masalah muncul ketika
cleaning unit tidak berfungsi dengan benar, atau ketika volume udara
yang bocor melampaui kapasitas pelepasan cleaning unit. Untuk
memeriksa udara berlebih, kurangi suhu pendingin kondensor kiri
dari suhu kondensasi jenuh. Gunakan tabel refrigeran standar untuk
mengubah tekanan kondensasi menjadi suhu. Ini menghasilkan
ukuran udara dalam hal suhu, karena itu adalah udara yang
bertanggung jawab atas perbedaan suhu. Jika perbedaannya lebih
besar dari perbedaan yang diberikan dalam spesifikasi desain, ambil
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tindakan korektif. Periksa apakah ada kebocoran dan apakah cleaning
unit berfungsi dengan benar.
5. Kurangi fouling tabung kondensor
Pengotoran tabung kondensor — termasuk pembentukan kristal atau
kerak, sedimentasi, lendir, dan pertumbuhan alga — hasil dari
pengolahan air yang buruk dan pemeliharaan yang buruk pada sisi
perairan sistem. Kotoran seperti itu menyebabkan pertukaran panas
yang tidak efisien, meningkatkan suhu kondensasi dan membuat head
lebih besar. Ketika head meningkat, motor kompresor menggunakan
lebih banyak energi. Untuk mempertahankan pendinginan yang sama,
perbedaan antara suhu air outlet kondensor dan suhu kondensasi
refrigeran harus meningkat. Perbedaan suhu ini disebut "perbedaan
kecil." Untuk chiller tipikal, setiap pengurangan 1°F dalam perbedaan
kecil biasanya mengurangi konsumsi energi beban penuh sebesar 1%.
Persentase penghematan dalam sistem pendingin akan bervariasi
tergantung pada desain. Tabung kondensor harus dibersihkan secara
berkala untuk menghilangkan pengotoran dan menjaga perbedaan
kecil dalam spesifikasi desain — biasanya 0,5-3,0 ° F. Pembersihan
sikat sering kali memadai, meskipun pembersihan kimiawi (asam)
atau peledakan air tekanan tinggi terkadang diperlukan. Pengotoran
yang terus-menerus menunjukkan perlunya pengolahan air yang lebih
baik atau sistem pembersihan tabung otomatis (Automatic Tube
Cleaning System, ATCS), kadang-kadang disebut sistem sikat tabung
otomatis (Automatic Tube Brushing System, ATBS). Aplikasi media
filtrasi pada aliran akan sangat membantu dalam pencegahan fouling
dari partikel dan kotoran yang tersuspensi.
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6. Pertahankan laju aliran air kondensor yang tepat
Berkurangnya laju aliran air di kondensor meningkatkan konsumsi
head dan energi. Pengurangan 20% dalam laju aliran biasanya
meningkatkan konsumsi energi beban penuh sebesar 3%. Penyebab
umum berkurangnya aliran adalah katup yang ditutup sebagian, nozel
yang tersumbat di menara pendingin, saringan dan filter yang kotor,
lumpur di tabung kondensor, dan udara di pipa air. Laju aliran
biasanya dapat disesuaikan agar tetap dalam batas desain dengan
katup pelepasan pada pompa kondensor. Jika penyesuaian tidak
berhasil, tentukan dan koreksi penyebab berkurangnya aliran. Ukuran
aliran yang kasar dapat diperoleh dari membandingkan penurunan
tekanan pada penukar panas dengan penurunan tekanan desain.
7. Kontrol biaya permintaan
Sebagian besar utilitas listrik mendasarkan biaya permintaan mereka
pada jumlah energi maksimum yang digunakan selama setiap interval
permintaan. Permintaan puncak terjadi selama permulaan mesin.
Permintaan yang paling tinggi biasanya terjadi pada pagi musim
panas yang panas ketika beberapa mesin dimulai dan loop air dingin
atau peralatan yang membutuhkan pendinginan hangat.
Membatasi permintaan dapat menghemat biaya permintaan secara
signifikan. Sebagian besar pendingin sentrifugal memiliki pembatas
permintaan manual atau otomatis. Gunakan pembatas untuk
membatasi permintaan hingga sekitar 60% dari maksimum pada saat
start-up. Untuk mengurangi biaya permintaan lebih jauh, goyangkan
start-up beberapa mesin selama beberapa interval permintaan
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sehingga permintaan terjadi dari satu mesin per interval. VFD juga
mengurangi arus selama permulaan mesin. Sementara strategi
pembatasan

permintaan

dapat

mengurangi

biaya

energi,

penghematan aktual tergantung pada struktur tarif energi yang
berlaku.
8. Pertahankan efisiensi motor
Motor kompresor adalah pengguna energi terbesar dalam sistem
pendingin atau chiller. Penurunan efisiensi motor yang paling umum
adalah

kurangnya

pendinginan.

Jika

log

pengoperasian

mengungkapkan peningkatan arus yang mengalir tanpa peningkatan
voltase, motor mungkin tidak didinginkan dengan benar.
Untuk motor kedap udara, periksa aliran refrigeran terbatas atau filter
refrigeran yang tersumbat. Untuk motor terbuka, periksa ventilasi /
sirkulasi udara yang tidak memadai, lubang udara masuk dan lubang
keluar masuk yang tersumbat, dan filter intake yang tersumbat. Dalam
kedua kasus tersebut, periksa oli kotor dan filter oli serta sambungan
listrik yang longgar atau terkorosi.

4.3.2 Rekayasa Sistem
1. Operasikan peralatan dalam urutan yang benar
Ketika beberapa pendingin atau kompresor pendingin melayani beban
umum, evaluasi yang cermat dari setiap mesin memungkinkan Anda
untuk memilih urutan operasi terbaik untuk situasi tertentu.
Mengevaluasi tidak hanya efisiensi bagian-beban dan beban-penuh
dari masing-masing mesin, tetapi juga efisiensi bagian-beban dari
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beberapa mesin versus satu mesin. Banyak peluang ada ketika
pendingin dengan VFD tersedia.
2. Operasikan pompa kondensor dan evaporator dalam urutan yang
benar
Mengurutkan pompa untuk berhenti ketika chiller berhenti dan
mengisolasi chillers idle dari sirkuit air dingin dapat menghemat energi.
Air dapat dipompa melalui chiller yang idle, yang menghabiskan energi
secara tidak perlu dan dapat meningkatkan suhu dalam sistem air
dingin sebanyak 2,5 °F. Katup penutup otomatis dapat ditambahkan
untuk mencegah air mengalir melalui idle chiller. Mematikan air
menghemat energi dan mempertahankan suhu dan aliran air sirkulasi
pada kondisi desain di sisa rangkaian air. Demikian pula dengan
sistem pendingin multikompresor, aliran refrigeran harus dimatikan
dari kompresor yang menganggur.
Metode lain untuk menghemat energi pada pemompaan adalah
dengan menggunakan pompa dua kecepatan atau kecepatan variabel
di mana satu pompa melayani beberapa mesin. Modifikasi ke sistem
pompa bisa rumit dan dapat mempengaruhi sistem dengan cara yang
tidak terduga. Model aliran fluida dapat digunakan untuk
mengevaluasi sistem pompa dan untuk mengantisipasi masalah atau
memfasilitasi pemecahan masalah.

4.3.3 Retrofit
1. Interkoneksikan sistem
Banyak fasilitas memiliki beberapa unit pendingin atau chiller yang
terpisah, seringkali sebagai akibat dari ekspansi fasilitas selama
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bertahun-tahun. Terkadang, beberapa atau semua sistem beroperasi
pada beban parsial rendah yang tidak efisien. Interkoneksi sistem dan
beban pemusat dapat memungkinkan efisiensi sistem dioptimalkan
dalam situasi apa pun dengan mematikan beberapa unit dan memuat
yang lainnya dengan lebih penuh.
2. Gunakan kapasitor koreksi faktor daya
Faktor daya adalah hubungan fase antara arus dan tegangan dalam
suatu sistem kelistrikan. Faktor ideal adalah 1,0; faktor praktis
biasanya berkisar 0,8 hingga 0,9. Faktor yang lebih rendah berarti arus
yang lebih berat harus mengalir di sirkuit distribusi untuk
mengirimkan sejumlah kilowatt ke beban listrik. Meningkatkan faktor
daya mengurangi permintaan listrik pada utilitas; begitu banyak
utilitas menawarkan tarif yang lebih rendah untuk fasilitas dengan
faktor daya yang lebih tinggi. Biasanya, faktor tersebut dapat
ditingkatkan ke kisaran 0,88-0,95 dengan menambahkan kapasitor
koreksi. Pemasangan kapasitor cukup sederhana dan memberikan
potensi pengembalian yang signifikan pada investasi kecil, tergantung
pada struktur tarif energi yang berlaku.
3. Instal sistem telemetri
Sistem telemetri menyediakan pemantauan elektronik 24 jam / hari
untuk secara terus-menerus mengevaluasi operasi pabrik pendingin
atau pendingin dan mengkomunikasikan informasi tersebut ke kantor
layanan jarak jauh. Telemetri dapat mendeteksi dan mengantisipasi
masalah untuk koreksi cepat. Sistem telemetri memiliki tiga tujuan
utama: mengurangi konsumsi energi dengan memberi sinyal ketika
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kondisi out-of-design terjadi, mengantisipasi dan masalah sinyal
(seperti filter oli kotor) yang dapat diperbaiki sebelum terjadi safety
shutdown (misalnya, dari tekanan oli rendah), dan membatasi risiko
masalah yang pelik.
Sistem telemetri tidak mengurangi kebutuhan untuk pembukuan yang
akurat dan inspeksi peralatan berkala oleh petugas servis yang
berkualifikasi. Sebaliknya, sistem tersebut meningkatkan program
pemeliharaan yang sudah baik.
4. Tambahkan sistem heat recovery
Pemulihan panas atau heat recovery dapat diterapkan pada banyak
situasi di mana ada kebutuhan simultan untuk pemanasan dan
pendinginan. Pada bangunan dengan sistem chiller besar, aplikasinya
mungkin mencakup hal-hal seperti air panas domestik dan
pendinginan mekanis. Di gedung-gedung di mana kebutuhan seperti
itu besar, biaya investasi pemulihan panas harus dipulihkan dalam
tiga tahun atau kurang.
Ada juga banyak peluang untuk pemulihan panas dan integrasi panas
pada bagian chilling dan refrigerasi dalam industri — misalnya, panas
dari kondensor pendingin dapat digunakan untuk mendorong reboiler
kolom destilasi suhu rendah. Pinch analysis banyak digunakan untuk
mengidentifikasi dan mendefinisikan peluang jenis ini.
5. Pasang Variable Speed Drive
Guide vane pada saluran masuk kompresor secara tradisional telah
digunakan untuk membatasi kapasitas pada pendingin sentrifugal dan
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mesin pendingin dengan motor berkecepatan konstan. Vane bertindak
untuk membatasi aliran refrigeran dan mengurangi kapasitas.
Sementara pendekatan ini mengurangi konsumsi listrik secara
keseluruhan, penghematan tidak sebanding dengan pengurangan
kapasitas karena daya yang digunakan per ton pendinginan
meningkat pada beban rendah karena rugi-rugi pada drive.
Perkembangan terkini dalam aplikasi Variable Speed Drive (VSD), atau
disebut juga dengan Variable Frequency Drive (VFD), memungkinkan
kapasitas dikendalikan oleh kecepatan putaran motor, mengurangi
konsumsi energi, dan memanfaatkan baling-baling pemandu inlet
dengan lebih baik. Sementara mesin berkecepatan konstan merespons
suhu air kondensor yang lebih rendah dengan menutup baling-baling,
mesin

berkecepatan

variabel

memperlambat

motor

sebelum

membatasi baling-baling, sehingga meningkatkan efisiensi.
VFD memberikan efisiensi part-load yang sangat tinggi ketika
pendingin dioperasikan pada kondisi beban rendah. Dalam chiller atau
sistem refrigerasi, VFD menyesuaikan kecepatan dan inlet guide vanes
(IGV) kompresor untuk secara otomatis menyesuaikan dengan beban
dan kondisi pengoperasian untuk efisiensi maksimum. Secara umum,
semakin lambat kecepatan motor kompresor, semakin besar
penghematan energi dari pemasangan VFD; namun, ini hanya
dimungkinkan pada kondisi beban rendah. Sebagai keuntungan
tambahan, VFD juga mengontrol arus masuk saat start-up, sehingga
mengurangi tekanan pada motor kompresor.
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Karakteristik sistem tertentu mendukung implementasi VFD, antara
lain:
•

Sebagian besar jam operasi pada beban parsial.

•

Variabilitas beban pendinginan proses tinggi.

•

Proporsi jam operasi yang signifikan ketika suhu air kondensor
berkurang.

•

Kontrol reset chilled-water.

•

Harga listrik yang tinggi.

Penghematan energi untuk mengganti motor konvensional dengan
VFD dapat mendekati 30%, meskipun penghematan yang tepat
tergantung pada jam operasi, pemuatan, dan ketersediaan suhu air
yang "lebih dingin dari desain" saat memasuki kondensor.
6. Perkuat dengan driveline motor-kompresor yang lebih kecil.
Ketika langkah-langkah konservasi energi diterapkan dan beban
pendinginan turun, sistem refrigerasi atau chiller yang ada dapat
menjadi terlalu besar untuk sisa beban pendinginan. Dalam kasus
seperti ini, perkuatan dengan driveline yang lebih kecil agar sesuai
dengan beban saat ini dapat mengurangi biaya pengoperasian.
Perampingan driveline menjadikan chiller atau sistem refrigerasi sesuai
dengan persyaratan beban, menghasilkan operasi yang lebih efisien.
Namun, kehati-hatian harus dilakukan karena kompresor yang lebih
kecil memiliki laju aliran yang lebih rendah pada perbedaan suhu
desain (ΔT), yang dapat menyebabkan kecepatan dalam penukar
panas terlalu rendah untuk aliran turbulen. Dalam kasus ini, T yang
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lebih kecil pada laju aliran asli mungkin merupakan solusi yang lebih
baik.
Alasan lain untuk mempertimbangkan retrofit driveline adalah untuk
mengurangi biaya perawatan pada sistem yang semakin tua. Karena
sistem penggerak kompresor mengandung sebagian besar bagianbagian yang intensif perawatan, driveline baru sendiri dapat secara
signifikan meningkatkan chiller atau refrigerasi dengan biaya yang
jauh lebih rendah daripada membeli sistem yang sama sekali baru.
Driveline baru juga dapat mengurangi biaya operasi dengan
memperkenalkan kemajuan terbaru dalam desain kompresor dan
kontrol. Retrofit driveline juga dapat digunakan untuk mengganti
refrigeran. Selain itu, mempertahankan cangkang penukar panas yang
ada dengan kompresor yang lebih kecil sebenarnya meningkatkan
efisiensi lebih lanjut karena cangkang yang sekarang terlalu besar
menghasilkan head kompresor yang lebih rendah.
7. Ganti unit chiller atau refrigerator.
Ketika efisiensi yang diinginkan tidak dapat diperoleh dari sistem
kuno, pertimbangkan untuk mengganti seluruh unit. Peningkatan
terbaru dalam teknologi termasuk kinerja tabung yang lebih baik,
peningkatan luas permukaan, kompresor yang lebih efisien, pendingin
baru, kecepatan variabel, dan motor efisiensi yang lebih tinggi.
Analisis yang cermat dari biaya operasi saat ini per ton pendinginan
harus dilakukan dan dibandingkan dengan biaya yang diantisipasi
dari sistem baru. Maka biaya modal awal harus dibandingkan dengan
pengurangan biaya operasi. Dengan peningkatan efisiensi yang
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ditemukan di pendingin sentrifugal dan resiprokal serta sistem
pendingin, pergantian ini bisa sangat menarik.
8. Pasang sistem otomasi pada plant pendingin
Kontrol dan otomasi yang ditingkatkan dapat sangat meningkatkan
kinerja keseluruhan dan efisiensi energi chiller atau sistem refrigerasi.
Paket otomatisasi chiller plant adalah sistem manajemen energi yang
dirancang khusus untuk mengoperasikan sistem chiller — pendingin,
pompa, dan menara — dengan efisiensi puncak. Paket otomasi serupa
dapat diterapkan untuk memproses sistem pendingin. Paket chiller,
tergantung pada kerumitannya, dapat melakukan satu atau lebih
fungsi berikut:
•

Pembatasan permintaan — memantau keseluruhan muatan dan,
sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan, secara otomatis
membatasi permintaan pendingin.

•

Reset air dingin — mengatur ulang suhu air secara otomatis untuk
mengurangi penggunaan energi (lihat item 1 dan 3 yang dibahas
sebelumnya).

•

Waktu mulai / berhenti — mengendalikan mesin start-up dan
shutdown dengan menggunakan suhu luar dan faktor-faktor lain
untuk

mengantisipasi

kebutuhan

pendinginan

dan

mengoperasikan mesin dengan cara yang paling efisien.
•

Pengurutan yang dioptimalkan — mengoperasikan campuran
pendingin, pompa, dan menara yang tepat berdasarkan kondisi
beban.
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•

Identifikasi kebutuhan perawatan — melihat dan menandai
kebutuhan perawatan berdasarkan catatan kinerja sehingga plant
pendingin dapat dipertahankan untuk efisiensi puncak. Panel
kontrol otomatisasi chiller plant memungkinkan pemrograman
tombol tekan pada set-point, puncak permintaan listrik, dan laju
pemuatan. Panel juga menampilkan parameter seperti suhu sistem,
tekanan, arus motor, dan tekanan oli.

120

Analisis Informasi Perkembangan Teknologi | 2019

\

BAB V KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian di sektor industri tekstil, kimia dan makanan
minuman, diketahui bahwa pengguna energi terbesar di ketiga sektor
tersebut adalah boiler di industri hulu tekstil, kompresor di industri
hilir tekstil (garmen), motor listrik di industri kimia dan chiller di
industri makanan dan minuman. Hasil kunjungan lapangan
menunjukkan bahwa pabrik-pabrik di ketiga sektor tersebut
menggunakan peralatan-peralatan yang berusia lebih dari 10 tahun
sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi yang digunakan bukanlah
teknologi state of the art dan berdampak pada penurunan efisiensi
peralatan. Namun, beberapa improvement telah dilakukan untuk
memodifikasi peralatan-peralatan tersebut seperti misalnya instalasi
VSD atau inverter di motor listrik yang memiliki beban fluktuatif,
instalasi sistem kontrol untuk memonitor kinerja peralatan, instalasi
economizer di boiler serta otomatisasi agar diperoleh kondisi kerja yang
optimal.
Sejalan dengan tujuan dari kajian ini agar pemerintah dapat
merumuskan kebijakan yang tepat untuk peningkatan efisiensi energi
bagi sektor industri, maka berdasarkan kondisi yang kami pelajari
selama pelaksanaan kajian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa
industri dalam negeri khususnya ketiga sektor industri tekstil, kimia
dan makanan minuman membutuhkan beberapa hal berikut ini:
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1. Peningkatan kapasitas pengetahuan pegawai, khususnya yang
bertanggung jawab terhadap manajemen energi.
2. Kepastian pasar dalam negeri, mengingat banyaknya produk
impor khususnya untuk produk tekstil sehingga menyulitkan
industri dalam negeri untuk berkembang. Program efisiensi
energi membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan akan sulit
untuk dijalankan apabila tidak ada kepastian pasar.
3. Insentif atau program dana bergulir untuk investasi peralatan
hemat energi. Pemerintah diharapkan dapat mengalokasikan
APBN untuk program ini atau minimal menjadi fasilitator antara
industri dengan ESCO (Energy Service Company) dan bank
BUMN.
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