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1. BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia memiliki banyak pembangkit listrik salah satunya pembangkit 

listrik tenaga uap (PLTU). Pembangkit listrik tenaga uap adalah suatu sistem 

pembangkit termal dengan menggunakan uap air sebagai fluida kerjanya, yaitu 

dengan memanfaatkan energi kinetik uap untuk menggerakkan poros sudu–sudu 

turbin. Pada prinsipnya pengertian memproduksi lisrik dengan sistem tenaga uap 

adalah dengan mengambil energi panas yang terkandung di dalam bahan bakar, 

untuk memproduksi uap di boiler kemudian dialirkan ke dalam turbin, kemudian 

turbin tersebut akan mengubah energi panas yang diterima menjadi energi mekanis 

dalam bentuk gerak putar. Dari gerakan putar ini kemudian dikopel dengan 

generator yang akhirnya bisa menghasilkan energi listrik. [1] 

Kondensor adalah salah satu jenis alat penukar kalor (heat exchanger) 

dengan tipe shell and tube, yang berfungsi mengkondensasikan uap bekas dari low 

pressure turbine menjadi titik-titik air (air kondensat) dan air yang terkondensasi 

ditampung pada hotwell. Selanjutnya air tersebut disirkulasikan kembali ke boiler 

untuk diproses kembali menjadi uap. Proses pada kondensor yang terjadi adalah 

proses perpindahan panas antara fluida pendingin yang dilewatkan dalam pipa 

(tube) kemudian uap dari low pressure turbine (fluida yang didinginkan) melewati 

selongsong /diluar pipa dimana tube kondensor dialiri oleh fluida, dimana fluida 

dingin berupa air laut, sedangkan fluida panas yang didinginkan yaitu uap keluaran 

turbin tekanan rendah yang mengalir melalui pipa di luar tube. [2] 

Kondensor merupakan komponen inti dalam suatu pembangkit, di dalam 

sistem kerjanya, vakum kondensor harus dijaga dan tingkat level air kondensat pada 

hotwell. Kerusakan mungkin terjadi karena kegagalan operasi atau adanya faktor-

faktor yang mempengaruhi turunya unjuk kerja atau performansi pada kondensor 

itu sendiri yang dapat mengakibatkan kebocoran tube dengan menurunya efisiensi 

siklus secara keseluruhan yang disebabkan oleh kerusakan pada kondensor. 
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Berikut literatur yang membahas unjuk kerja heat exchanger. E.Nebot, J.F. 

Casanueva, T.Casanueva [3] melakukan prediksi pertambahan fouling terhadap 

waktu, hasil penelitian menunjukan bahwa semakin besarnya fouling, semakin naik 

nilai thermal resistance dan semakin besar kecepatan fluidanya. O.Mitman, 

D.B.Spalding, V.A,Federov [4] menemukan penyebab ketidakefisienan operasi 

kondensor. Berdasarkan hasil perhitungan & penelitiannya, sebanyak 30% dari inlet 

tube tidak mengalami perpindahan panas. Viki Wahyu dan Djatmiko [5]  

melakukan penelitian dimana unjuk kerja heat exchanger dipengaruhi oleh 

banyaknya jumlah tube. Dari hasil penelitian didapatkan hubungan antara jumlah 

tube terhadap proses perpindahan panas yang semakin besar. Heri Yosua Panjaitan 

[6] menemukan adanya penurunan atau kegagalan fungsi terjadi pada kondensor 

dalam melepaskan panas yang menyebabkab efektivitas kurang maksimal, dari 

hasil rancangan ulang yang dianalisa secara teoritis diperoleh ukuran kondensor 

yang lebih kecil dari ukuran sebenarnya dengan kapasitas pendinginan yang sama. 

Permasalahan yang sering dialami  oleh kondensor di PLTU unit 2  adalah 

adanya pengotor pada tube yang disebabkan oleh kotoran yang terbawa oleh air 

pendingin sehingga suplai air pendingin pada kondensor berkurang. Fenomena 

tersebut dapat mengakibatkan penurunan efektivitas dari kondensor. Selain itu 

kevacuman kondensor juga berpengaruh terhadap unjuk kerja kondensor itu sendiri, 

kevacuman kondensor dipengaruhi oleh banyaknya steam yang masuk ke 

kondensor. 

Berdasarkan permasalahan di atas pada penelitian kali ini, unjuk kerja 

kondensor pada kondisi eksisting akan dihitung dan dianalisa. Hasil analisa tersebut 

akan digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan unjuk kerja kondensor. 

Peningkatan dapat dilakukan dengan perancangan ulang kondensor. Performansi 

desain baru akan dihitung dan diuji dengan tingkat fouling dari 5%-20%. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari permasalahan di atas dapat ditarik kesimpulan permasalahan yang terjadi 

1. Berapa nilai efektivitas kondensor pada kondisi eksisting pada PLTU unit 

2? 

2. Bagaimana hasil perancangan ulang kondensor PLTU unit 2? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini mencakup apa yang menjadi 

sasaran dan harapan penulis adalah: 

1. Mengetahui tingkat efektivitas kondensor PLTU unit 2. 

2. Mengetahui hasil perancangan ulang kondensor PLTU unit 2 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari beberapa tujuan di atas maka bisa diambil manfaat diantaranya: 

1. Menambah ilmu pengetahuan dan teknologi bagi penulis maupun pembaca. 

2. Dapat dijadikan sebagai masukan untuk mengembangkan kondensor di 

PLTU unit 2. 

1.5 Batasan Penelitian 

Ruang lingkup pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perancangan berdasar data operasi kondensor PT PJB UP Gresik unit 2. 

2. Tidak mengikutsertakan analisa metalurgy (korosi) dan ekonomi. 

1.6 Asumsi Penelitian 

Asusmsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Kondisi operasi diasumsikan steady state. 

2. Aliran dalam pipa diasumsikan fully developed flow. 

3. Perpindahan panas terjadi secara konveksi dan konduksi, dengan 

mengabaikan perpindahan panas secara radiasi. 


