
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.    SISTEM KOGENERASI 

1.   Prinsip dasar kogenerasi 

Kogenerasi merupakan suatu pembangkitan berurutan dua bentuk energi 

berbeda (biasanya energi mekanik dan energi termal) dari satu sumber bahan 

bakar. Energi mekanik yang dihasilkan selanjutnya dikonversi menjadi energi 

listrik, sedangkan energi termalnya dapat digunakan langsung untuk suatu 

proses ataupun secara tidak langsung untuk menghasilkan uap, air panas atau 

sumber panas pada alat pendingin. Teknologi kogenerasi telah dikenal dan 

dimanfaatkan dengan baik di berbagai negara maju dan sebagian negara 

berkembang. Beberapa sektor industri yang berpotensi untuk menerapkan 

teknologi ini diantaranya adalah pabrik pulp dan kertas, pupuk, baja, semen, 

keramik, gelas, tekstil, pengolahan makanan, penyulingan kelapa sawit 

maupun minyak bumi.  

 
Pada sektor komersial maupun fasilitas pabrik, kogenerasi dapat diterapkan 

antara lain sebagai fasilitas kompleks industri, pusat perkantoran, hotel, 

universitas dan rumah sakit. Jenis industri tersebut mempunyai kebutuhan 

listrik dan uap atau panas bersamaan, mempunyai panas buang yang cukup 

besar untuk dapat dimanfaatkan, sehingga dapat berpotensi untuk 
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menerapkan teknologi kogenerasi. Dengan konsep kogenerasi, efisiensi 

energi secara keseluruhan dalam suatu sistem energi bertambah secara 

signifikan. Dalam beberapa kasus bisa bertambah lebih dari 30%, 

dibandingkan sistem energi konvensional. Gambaran sederhana perbandingan 

efisiensi antara sistem energi konvensional dengan sistem kogenerasi, seperti 

ditunjukan pada gambar 2.1 dibawah ini (UNESCAP, 2000). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1  Perbandingan Efisiensi Sistem Konvensional dan Kogenerasi 

(UNESCAP, 2000) 

 
Dalam perspektif mikro yaitu bagi industri yang relevan, penerapan 

kogenerasi akan merupakan suatu investasi yang menguntungkan industri 

tersebut secara ekonomi maupun teknis dari sistem energi yang dimiliki 

sendiri. Sedangkan dalam perspektif makro, beban anggaran pemerintah 

dalam penyediaan listrik nasional akan dipikul bersama sektor swasta. 

Disamping terjadi penghematan sumber-sumber energi yang tidak dapat 

diperbaharui (minyak, gas alam dan batubara) dan juga peran aktif dalam 

penurunan emisi gas-gas rumah kaca. 

1. Sistem Kogenerasi 2. Sistem konvensional 
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Pada sistem kogenerasi, efisiensi keluaran listrik didefinisikan sebagai 

perbandingan kapasitas keluaran energi listrik terhadap besar input bahan 

bakar ,sehingga (Boyce, 2000) : 

ɳe = ( Ec/Ef ) x 100%        (2.1) 

dimana : 

ɳe = Efisiensi keluaran listrik  (%) 

Ec = Kapasitas keluaran energi listrik  (MW) 

Ef = Besar energi input bahan bakar  (MW) 

 
Kapasitas energi termal uap (Etr) didefinisikan sebagai massa produk (uap) 

dikalikan dengan  entalpi  pada suhu tertentu. 

Etr = �̇ x h@Tc        (2.2) 

Efisiensi kogenerasi (ɳco) merupakan perbandingan total energi output 

terhadap input bahan bakar, sehingga : 

ɳco = ( Ec + Etr )/Ef       (2.3) 

Sementara jika sistem menggunakan pembakaran tambahan (Supplementary 

Firing), maka efisiensi kogenerasi menjadi : 

ɳco = ( Ec + Etr)/Ef + Esu       (2.4) 

dimana :  Ef   =  Input bahan bakar 

 Esu =  input bahan bakar pada Supplementary Firring (burner) 

 
2.   Keuntungan Kogenerasi 

Seperti yang digambarkan diatas, keuntungan penggunaan sistem kogenerasi 

adalah sebagai berikut (UNEP, 2006): 

a. Meningkatkan efisiensi konversi energi dan penggunaannya. 
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b. Emisi lebih rendah terhadap lingkungan, khususnya CO2, dan gas-gas 

rumah kaca lainnya. 

c. Penghematan biaya yang besar menjadikan industri atau sektor komersial 

lebih kompetitif dan juga dapat memberikan tambahan energi termal 

untuk pengguna domestik. 

d. Memberikan kesempatan lebih lanjut untuk membangkitkan listrik lokal 

yang didesain sesuai kebutuhan konsumen lokal dengan efisiensi tinggi, 

menghindari rugi-rugi transmisi dan meningkatkan fleksibilitas pada 

sistem penggunaan. Hal ini khususnya untuk penggunaan bahan bakar gas  

alam. 

e. Suatu kesempatan untuk meningkatkan diversifikasi plant pembangkit, 

dan menjadikan persaingan pembangkitan. 

 
Tabel 2.1  Macam-macam tipe kogenerasi dari beberapa model pembangkitan 

                  energi (BPPT, 2012): 

Model Pembangkit 
Daya 

Pembangkitan 

Efisiensi % 

Konversi 

Listrik 
Kogenerasi 

Steam Turbines 10 - 100 MW 17 – 34 Diatas 80 

Smaller Gas Turbine 800 - 10,000 KW 24 – 31 74 – 81 

Larger Gas Turbine 10 - 20 MW 26 – 31 78 – 81 

Smaller Reciprocating 

Engines 
10 - 500 KW 20 – 32 74 – 82 

Larger Reciprocating 

Engines 
500 - 3000 KW 26 – 36 76 – 86 
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B. Klasifikasi Sistem Kogenerasi 

Sistem kogenerasi biasanya diklasifikasikan menurut jenis steam (fluida), 

urutan penggunaan energi dan skema operasi yang diambil. 

1. Klasifikasi sistem kogenerasi  berdasarkan  urutan energi yang digunakan 

adalah sebagai berikut (UNEP, 2006): 

a. Siklus atas 

Dalam siklus atas bahan bakar yang dipasok digunakan untuk 

memproduksi daya terlebih dahulu dan kemudian energi panas yang 

merupakan produk samping siklus digunakan untuk memenuhi 

permintaan proses panas lainnya. Penerapan sistem kogenerasi pada 

siklus atas antara lain yaitu pada sistem pembangkit listrik.  

 
Terdapat empat jenis sistem kogenerasi siklus atas: 

1) Sistem atas siklus kombinasi 

Sebuah turbin gas memproduksi listrik atau daya mekanis diikuti 

oleh boiler pemanfaat panas untuk menghasilkan steam yang 

digunakan untuk menggerakan turbin uap sekunder seperti yang 

terlihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 2.2   Sistem atas siklus kombinasi (UNEP, 2006) 



11 
 

2) Sistem atas turbin uap 

Pada jenis sistem atas tubin uap (jenis apapun) bahan bakar dibakar 

untuk menghasilkan steam tekanan tinggi yang kemudian melewati 

turbin uap untuk menghasilkan daya dengan buangan steam dari 

proses merupakan steam bertekanan rendah. 

 

Gambar 2.3 Sistem atas turbin uap (UNEP, 2006) 

 
3) Sistem atas pemanfaatan kembali panas 

Jenis ini memanfaatkan panas yang diambil dari buangan mesin 

dan/atau sistem pendingin yang mengalir menuju boiler pemanfaat 

panas, dimana panas ini diubah menjadi steam untuk proses 

penggunaan lebih lanjut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4    Sistem atas pemanfaatan kembali panas (UNEP, 2006) 
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4) Sistem atas turbin gas 

Turbin gas menggerakan sebuah generator dan gas buang mengalir 

ke boiler pemanfaat panas (HRSG) yang membuat steam dan panas 

untuk proses. 

 

Gambar 2.5   Sistem atas turbin gas (UNEP, 2006) 
 
 

b. Siklus bawah 

Dalam siklus bawah, bahan bakar primer digunakan untuk 

memproduksi energi panas bertemperatur tinggi dan panas yang 

keluar dari proses digunakan untuk membangkitkan daya melalui 

boiler pemanfaat panas kembali (HRSG) dan sebuah generator turbin. 

Siklus bawah cocok untuk proses manufakturing yang memerlukan 

panas pada temperatur tinggi dalam tungku. Areal penerapannya 

termasuk industri semen, baja, kertas, keramik, gas, dan petrokimia. 
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Gambar 2.6  Siklus bawah (UNEP, 2006) 

Plant siklus bawah kurang umum digunakan daripada siklus atas. 

Gambar 2.6  menggambarkan siklus bawah dimana bahan bakar 

dibakar dalam furnace untuk menghasilkan rutile sintetik. Limbah gas 

yang keluar dari furnace digunakan dalam boiler untuk menghasilkan 

steam yang menggerakan turbin untuk menghasilkan listrik. 

 
2. Berdasarkan jenis steam (fluida) sistem kogenerasi diklasifikasikan atas 

(UNEP, 2006): 

a. Sistem kogenerasi turbin uap  

Turbin uap merupakan salah satu teknologi mesin penggerak yang multi 

fungsi dan tertua yang masih diproduksi secara umum. Pembangkitan 

energi dengan menggunakan turbin uap telah berlangsung sekitar 100 

tahun, ketika alat tersebut menggantikan mesin steam reciprocating 

karena efisiensinya yang tinggi dan biayanya yang murah. Kapasitas 

turbin  uap dapat berkisar dari 50 kW hingga ratusan MW untuk plant 

utilitas energi yang besar. Turbin  uap digunakan secara luas untuk 

penerapan gabungan panas dan  daya  (Combine Heat Power/CHP).   
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Siklus termodinamika untuk turbin uap merupakan siklus Rankine. 

Siklus Rankine merupakan dasar bagi stasiun pembangkitan daya 

konvensional dan terdiri dari sumber panas (boiler) yang mengubah air 

menjadi steam bertekanan tinggi.  Dalam siklus uap, air pertama- tama 

dipompa ketekanan sedang hingga tinggi, kemudian dipanaskan hingga 

temperatur didih yang sesuai dengan tekanannya, dan kemudian 

biasanya diberikan panas berlebih (superheated). Turbin multi tahap 

mengekspansi steam bertekanan sampai ke tekanan rendah dan steam 

kemudian dikeluarkan ke kondensor pengembun pada kondisi vakum 

atau menuju sistem distribusi suhu menengah yang mengirimkan steam 

ke penggunaan industri atau komersial.  Kondensat dari kondensor atau 

dari sistem penggunaan steam dikembalikan ke pompa air umpan untuk 

keberlanjutan siklus. 

 
b. Sistem kogenerasi mesin reciprocating 

Mesin-mesin reciprocating cocok untuk berbagai penggunaan 

pembangkitan yang terdistribusi, industri, komersial, dan fasilitas 

institusional untuk pembangkitan daya dan CHP. Mesin reciprocating 

mudah menyalakannya, memiliki efisiensi beban yang baik, dan 

umumnya memiliki kehandalan yang tinggi. Dalam beberapa kasus, 

unit mesin multiple reciprocating dapat meningkatkan kapasitas  total.  

Mesin reciprocating memiliki efisiensi listrik lebih tinggi dibanding 

turbin gas dengan ukuran yang sebanding, dengan demikian 

merendahkan biaya operasi yang berhubungan dengan bahan bakar. 

Disamping itu, biaya awal genset mesin  reciprocating umumnya lebih 
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rendah dari genset turbin gas hingga ukuran 3-5 MW. Biaya perawatan 

mesin  reciprocating umumnya lebih tinggi dari turbin gas. 

 
Potensi penerapan pembangkitan yang terdistribusi untuk mesin  

reciprocating  terdiri dari stand-by,  pemangkasan  beban  puncak, 

penyangga  grid, dan penerapan  CHP dimana diperlukan air panas, 

steam tekanan rendah, atau limbah absorpsi panas pembakaran pada 

pendingin. Mesin reciprocating juga digunakan secara luas sebagai 

penggerak mekanik langsung dalam berbagai penerapan seperti pompa 

air, kompresi udara dan gas, dan pendinginan. 

 
c. Sistem kogenerasi turbin gas 

Sistem kogenerasi turbin gas beroperasi pada siklus termodinamika 

yang dikenal dengan siklus Brayton. Pada siklus Brayton, udara 

atmosfir dikompresi, dipanaskan, diekspansikan, dan kemudian gas 

berlebih yang dihasilkan oleh turbin atau ekspander yang dipakai oleh 

kompresor digunakan untuk pembangkitan energi seperti yang 

ditunjukan pada gambar 2.7 Sistem kogenerasi turbin gas dapat 

menghasilkan seluruh atau sebagian permintaan energi setempat, dan 

energi yang dilepas pada suhu tinggi pada cerobong pengeluaran dapat 

dimanfaatkan kembali untuk berbagai pengunaan pemanasan dan 

pendinginan.  
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C.   Sistem Kogenerasi Turbin Gas 

Ketersediaan bahan bakar dan efisiensi yang tinggi menjadi pilihan yang tepat 

dalam menentukan model kogenerasi. Oleh karena itu sistem kogenerasi 

turbin gas menjadi pilihan dan banyak diaplikasikan dalam bidang industri. 

Sistem kogenerasi turbin gas beroperasi pada siklus termodinamika gabungan 

yang dikenal dengan combine cycle atau gabungan dari siklus Bryton pada 

turbin gas dan siklus Rankine pada boiler. Pada siklus Brayton, udara 

atmosfer dikompresi di dalam kompressor, kemudian dipanaskan didalam 

ruang bakar dan gas hasil pembakaran diekspansikan ke turbin, dengan 

kemudian panas tersisa dari turbin tersebut digunakan kembali untuk 

pembangkitan energi termal pada boiler. Konversi energi dari gas sisa hasil 

pembakaran terjadi didalam boiler dengan menggunakan konsep pada siklus 

Rankine (Cangel, 2006). Gambaran dari sistem kogenerasi turbin gas dapat 

dilihat pada gambar 2.7 berikut: 

 

Gambar 2.7   Skema sistem kogenerasi turbin gas (UNESCAP, 2000) 
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1. Klasifikasi sistem kogenerasi pada turbin gas 

Sistem kogenerasi pada turbin gas dibagi menjadi dua jenis yaitu (UNEP, 

2006) : 

a. Sistem kogenerasi turbin gas siklus terbuka  

Hampir seluruh sistem turbin gas yang tersedia saat ini, pada berbagai 

sektor penggunaan beroperasi pada siklus Brayton terbuka (bila ketidak 

dapat baliknya diabaikan) dimana kompresor mengambil udara dari 

atmosfer dan membawanya pada tekanan yang lebih tinggi ke pembakar. 

Suhu udara juga meningkat karena kompresi. Unit yang lebih tua dan lebih 

kecil beroperasi pada perbandingan tekanan sekitar 15:1, sementara unit 

yang lebih baru dan lebih besar beroperasi pada perbandingan tekanan 

mendekati 30:1. 

 

Gambar 2.8   Sistem turbin gas kogenerasi siklus terbuka 
(UNEP, 2006) 
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Gambar 2.8 diatas menunjukan sistem turbin gas kogenerasi siklus 

terbuka. Udara dikirimkan melalui sebuah diffuser ke ruang pembakaran 

yang bertekanan konstan, dimana bahan bakar diinjeksi dan dibakar. 

Diffuser menurunkan kecepatan udara ke nilai yang dapat diterima dalam 

pembakar. Pembakaran berlangsung dengan udara berlebih, gas buang 

keluar pembakar pada suhu tinggi dengan konsentrasi oksigen sampai 15-

16%. Semakin tinggi suhu pada siklus ini, akan semakin tinggi efisiensi 

siklusnya. Batas atas temperature ditentukan dari daya tahan material 

turbin terhadap suhu, juga oleh efisiensi sudu-sudu pendingin. Batasan 

suhu pada teknologi terbaru adalah sekitar 1300°C. Gas buang yang 

bersuhu dan bertekanan tinggi ini menuju turbin gas menghasilkan kerja 

mekanis untuk menggerakan kompresor dan beban (generator listrik). Gas 

buang meninggalkan turbin pada suhu yang cukup besar (450-600°C), 

yang ideal untuk dimanfaatkan kembali. Panas yang bersuhu tinggi untuk 

pemanfaatan yang lebih efisien, dipengaruhi oleh boiler bertekanan 

tunggal atau ganda. Uap yang dihasilkan dapat memiliki tekanan dan suhu 

yang tinggi, yang cocok digunakan untuk menggerakkan turbin uap 

ataupun untuk keperluan produksi dalam industri. 

 

b. Sistem kogenerasi turbin gas siklus tertutup 

Dalam sistem siklus tertutup, fluida kerja (biasanya gas helium atau udara) 

bersirkulasi dalam suatu sirkuit tertutup. Fluida ini dipanaskan dalam suatu 

penukar panas sebelum masuk menuju turbin, dan didinginkan setelah 

keluar turbin dan melepaskan panas yang berguna. Sehingga fluida 

kerjanya bersih dan tidak menyebabkan korosi ataupun erosi. 
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 2.   Komponen Sistem Kogenerasi Turbin Gas 

Komponen utama yang digunakan sistem kogenerasi terutama kogenerasi  

gas-uap adalah (BPPT, 2012) : 

a. Turbin Gas 

b. Generator 

c. Heat Recovery Steeam Generator (HRSG) 

d. Komponen-komponen penunjang ( pompa, kondensor, deaerator, dll) 

 
D.  Turbin Gas 

1. Sejarah Turbin Gas 

Menurut Dr. J. T. Retaliatta, sistem turbin gas ternyata sudah dikenal 

pada jaman “Hero of Alexanderia”. Disain pertama turbin gas dibuat oleh 

John Barber seorang Inggris pada tahun 1791. Sistem tersebut bekerja 

dengan gas hasil pembakaran batu bara, kayu atau minyak, kompresornya 

digerakkan oleh turbin dengan perantaraan rantai roda gigi. Pada tahun 

1872, Dr. F. Stolze merancang sistem turbin gas yang menggunakan 

kompresor aksial bertingkat ganda yang digerakkan langsung oleh turbin 

reaksi tingkat ganda. tahun 1908, sesuai dengan konsepsi H. Holzworth, 

dibuat suatu sistem turbin gas yang mencoba menggunakan proses 

pembakaran pada volume konstan. Tetapi usaha tersebut dihentikan 

karena terbentur pada masalah konstruksi ruang bakar dan tekanan gas 

pembakaran yang berubah sesuai beban. Tahun 1904, “Societe des 

Turbomoteurs” di Paris membuat suatu sistem turbin gas yang 

konstruksinya berdasarkan desain Armengaud dan Lemate yang 

menggunakan bahan bakar cair. Temperatur gas pembakaran yang masuk 
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sekitar 450
o

C dengan tekanan 45 atm dan kompresornya langsung 

digerakkan oleh turbin. 

 
Selanjutnya, perkembangan sistem turbin gas berjalan lambat hingga 

pada tahun 1935 sistem turbin gas mengalami perkembangan yang pesat 

dimana diperoleh efisiensi sebesar lebih kurang 15 %. Pesawat pancar 

gas yang pertama diselesaikan oleh “British Thomson Houston Co” pada 

tahun 1937 sesuai dengan konsepsi Frank Whittle (tahun 1930). Saat ini 

sistem turbin gas telah banyak diterapkan untuk berbagai keperluan 

seperti mesin penggerak generator listrik, mesin industri, pesawat terbang 

dan lainnya. Sistem turbin gas dapat dipasang dengan cepat dan biaya 

investasi yang relatif rendah jika dibandingkan dengan instalasi turbin 

uap dan motor diesel untuk pusat tenaga listrik (Wikipedia, 2013). 

 
2.   Dasar Turbin Gas 

Turbin gas adalah suatu alat yang memanfaatkan gas sebagai fluida untuk 

memutar turbin dengan pembakaran internal. Di dalam turbin gas, energi 

kinetik dikonversikan menjadi energi mekanik melalui udara bertekanan 

yang memutar roda turbin sehingga menghasilkan daya. Sistem turbin 

gas yang paling sederhana terdiri dari tiga komponen yaitu 

(Cangel,2006): 

a.    Kompresor (Compressor) 

b.    Ruang bakar (Combustor) dan  

c.    Turbin (Turbine). 
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Gambar 2.9  Bagian-bagian utama turbin gas (UNESCAP, 2000) 
 

 
Udara masuk ke dalam kompresor melalui saluran masuk udara (air 

inlet). Kompresor berfungsi untuk menghisap dan menaikkan tekanan 

udara tersebut, sehingga temperatur udara juga meningkat. Kemudian 

udara bertekanan ini masuk ke dalam ruang bakar dimana di dalam ruang 

bakar dilakukan proses pembakaran dengan cara mencampurkan udara 

bertekanan tinggi dan bahan bakar. Proses pembakaran tersebut 

berlangsung dalam keadaan tekanan konstan sehingga dapat dikatakan 

ruang bakar hanya untuk menaikkan temperatur udara.  

 
Gas hasil pembakaran yang memiliki enthalpi tinggi inilah yang 

selanjutnya dialirkan ke turbin gas melalui suatu sudu tetap (stator) yang 

berfungsi untuk mengarahkan aliran gas panas tersebut menuju sudu-

sudu putar (rotor) turbin.  Daya yang   dihasilkan oleh turbin gas tersebut 

selain untuk memutar generator, sebagian dayanya akan digunakan untuk 

memutar kompresornya sendiri. Setelah melewati turbin ini gas tersebut 

akan dibuang keluar melalui saluran buang. 
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3. Thermodinamika Turbin Gas 

Turbin gas bekerja berdasarkan siklus Bryton, dimana terdapat hubungan 

antara tekanan-volume (P-V) dan temperatur-entropi (T-S). Skema instalasi 

dari turbin gas tersebut digambarkan sebagai siklus Bryton ideal. Udara 

luar dihisap oleh kompresor dan dimanfaatkan hingga tekanan dan 

temperaturnya naik. Dalam ruang bakar terjadi proses pencampuran bahan 

bakar dengan udara bertemperatur dan bertekanan tinggi yang berasal dari 

kompresor sehingga terjadi proses pembakaran. Gas hasil pembakaran 

diekspansikan untuk memutar sudu-sudu turbin, gas tersebut dialirkan ke 

udar luar atau dimanfaatkan kembali untuk memanaskan ketel uap pada 

siklus kombinasi. Gambar 2.10 di bawah ini menjelaskan tentang proses 

kerja dari pembangkit listrik tenaga gas dalam diagram P-V dan T-S siklus 

Bryton. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 2.10   Diagram P-V dan T-S pada Siklus Bryton udara standar 
(UNESCAP, 2000) 

 

Proses yang terjadi pada gambar siklus di atas adalah sebagai berikut : 
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1→2  Merupakan proses kompresi insentropik yaitu kerja yang dibutuhkan    

          kompresor:    

2→3  Merupakan proses pemasukan bahan bakar pada tekanan konstan.  

          Dan terjadi proses pembakaran didalam combustor. 

3→4 Merupakan proses ekspansi isentropik didalam turbin. Daya dari  

          turbin digunakan untuk menggerakan kompresor dan generator 

4→1 Pembuangan panas pada tekanan konstan ke udara. Pada sistem  

         kogenerasi, gas sisa ini digunakan untuk pembangkitan kalor. 

 
Dari gambar siklus brayton dan diagram T-S diatas maka akan diambil 

asumsi bahwa  siklus  steady  state,  perbedaan  energi  potensial  dan   

energi   kinetik diabaikan karena terlalu kecil, maka akan diperoleh 

persamaan efisiensi insentropik turbin gas sebagai berikut (Cangel,2006): 

 
Proses 1-2 dan 3-4 adalah proses isentropik dimana P2 = P1 dan P4 = P1 

sehingga : 
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Persamaan diatas dapat disubtitusikan ke dalam bentuk persamaan 

efisiensi termal yang lebih sederhana : 
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4. Thermodinamika Reaksi Pembakaran 

Sebagai salah satu mesin konversi energi, didalam turbin gas juga terjadi 

reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran pada turbin gas terjadi pada ruang 
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bakar atau combustor. Dalam reaksi pembakaran oksidasi cepat oleh 

elemen yang mudah terbakar yang menghasilkan energi termal akan 

terbentuk. Bahan bakar dikatakan terbakar sempurna jika unsur karbon 

yang terkandung dalam bahan bakar terbakar menjadi karbon dioksida, 

atau semua hidrogen terbakar menjadi air, dan sulfur menjadi sulfur 

dioksida. Sebagai ilustrasi dari jumlah teoritis udara pada pembakaran 

metan, pada reaksi ini hasil pembakaran hanya mengandung 

karbondioksida, air, dan nitrogen.  

 
Hal-hal yang berhubungan dengan  reaksi  kimia   perlu   mengingat  

bahwa  massa dikonservasi sehingga massa hasil pembakaran sama dengan 

massa pereaksi. Massa total dari masing-masing elemen kimia harus sama 

pada kedua sisi persamaan. Walau elemen yang ada berbeda senyawa 

kimianya dalam pereaksi dan hasil reaksi, akan tetapi jumlah mol pereaksi 

dengan hasil pembakaran dapat berbeda, jumlah udara minimum yang 

mensuplai oksigen secukupnya untuk pembakaran sempurna semua 

karbon, hidrogen, dan sulfur yang terkandung dalam bahan bakar disebut 

dengan stoikhiometrik jumlah udara (Moran, 2006). 

 
Untuk bahan bakar hidrokarbon dengan rumus molekul (����) reaksi 

pembakarannya adalah (Moran, 2006): 

 
���� + �(�� + 3,76��) → ���� + ���� + ���                                   (2.7) 

dimana :   

 a,b,c,d = Koefisien Reaksi 

 m,n = Jumlah unsur Karbon dan Hidrogen pada hidrokarbon 
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Laju aliran massa bahan bakar (���) dapat dihitung  persamaan sebagai 

berikut : 

�̇�� =
���. ����. ������

3600
                                                      (2.8) 

Dengan ��� merupakan volume bahan bakar, ���� merupakan spesifik 

gravity bahan bakar dan ������ adalah massa jenis udara. 

 
Untuk menghitung air fuel ratio AFR berdasarkan massa: 

��� =  �
���

���
� � ������  =  �

kg (udara)

kg (bahan bakar)
�                                         (2.9) 

 

dimana :    ������ =
��� �����

��� ����� �����
        �

kmol(udara)

kmol(bahan bakar)
�  

 
 

 
E.   Heat Recovery Steam Generator  (HRSG) 

1. Definisi HRSG 

HRSG (Heat Recovery Steam Generator) adalah ketel uap atau boiler yang 

memanfaatkan energi panas sisa gas buang suatu unit turbin gas untuk 

memanaskan air dan mengubahnya menjadi uap, dan kemudian uap 

tersebut dipergunakan untuk menggerakkan turbin uap atau digunakan 

untuk keperluan industri. Pada umumnya boiler HRSG tidak dilengkapi 

pembakar (burner) dan tidak mengkonsumsi bahan bakar, sehingga tidak 

terjadi proses perpindahan atau penyerapan panas radiasi. Proses 

perpindahan atau  penyerapan yang terjadi hanyalah proses konveksi dan 

konduksi dari gas buang turbin gas ke dalam air yang akan di proses 

menjadi uap melalui elemen-elemen pemanas di dalam ruang boiler HRSG 

(Boyce, 2002). 



26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.11  Instalasi Turbin Gas dan HRSG Tekanan Tunggal 

(UNESCAP, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12   Diagram Turbin Gas dan HRSG Tekanan Tunggal 

(Bambang, 2006) 
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Gambar 2.13   Diagram T-S Combine Cycle (Bambang,2006) 

Diagram T-S yang menggambarkan keseluruhan proses ditunjukkan pada 

Gambar 2.13,  Diagram I menyatakan siklus Brayton untuk turbin gas dan 

diagram II menyatakan siklus Rankine untuk turbin uap. Kapasitas 

produksi uap yang dapat dihasilkan HRSG tergantung pada kapasitas 

energi panas yang masih dikandung gas buang dari unit turbin gas, yang 

berarti tergantung pada beban unit turbin gas. Pada dasarnya, turbin gas 

yang beroperasi pada putaran tetap, aliran udara masuk kompresor juga 

tetap, perubahan beban turbin yang tidak konstan dengan aliran bahan 

bakar tetap mengakibatkan suhu gas buang juga berubah-ubah mengikuti 

perubahan beban turbin gas. 

 

 

I 

II 
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Gambar 2.14   Diagram Alir HRSG (UNESCAP, 2000) 

Suhu gas buang unit turbin gas tetap konstan diperoleh dengan cara 

mengatur pembukaan sirip-sirip pemandu aliran udara masuk (IGV, Inlet 

Guide Vane) guna mengatur laju aliran udara masuk ke kompressor, 

dimana suhu gas buang sebagai umpan baliknya.  

 
Sebagian boiler HRSG dapat dilengkapi dengan pembakaran tambahan 

(burner) untuk meningkatkan kapasitas produksi uapnya. Dan sebagian 

produksi uapnya dapat digunakan untuk keperluan pemanasan aplikasi 

lainnya (cogeneration). Dengan pembakaran tambahan ini, kestabilan 

produksi uap HRSG dapat di pertahankan, sehingga kestabilan turbin uap 

yang menggunakan uap ini dapat dijaga, walaupun beban turbin gas 

berubah-ubah dan juga suhu gas buang turbin gas (aliran udara masuk 

kompressor) tidak harus dijaga tetap konstan. 
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2. Komponen-komponen HRSG 

Heat Recovery Steam Generator terdiri dari beberapa elemen yaitu 

Superheater, Evaporator dan Economizer yang masing-masing memiliki 

fungsi yang berbeda. Pada sub-bab di bawah akan dijelaskan fungsi dari 

masing-masing elemen (UNESCAP, 2000). 

 
a. Superheater 

Superheater merupakan alat yang berfungsi untuk menaikan temperatur 

uap jenuh sampai menjadi uap panas lanjut (superheat vapor). Uap 

panas lanjut bila digunakan untuk melakukan kerja dengan jalan 

ekspansi di dalam turbin atau mesin uap tidak akan mengembun, 

sehingga mengurangi kemungkinan timbulnya bahaya yang disebabkan 

terjadinya pukulan balik atau back stroke yang diakibatkan 

mengembunya uap belum pada waktunya sehingga menimbulkan 

vakum di tempat yang tidak semestinya didaerah ekspansi. 

 
b. Evaporator 

Evaporator merupakan elemen HRSG yang berfungsi untuk mengubah 

air hingga menjadi uap jenuh, pipa-pipa evaporator pada ketel uap 

biasanya terletak pada lantai (water floor) dan juga pada dinding (water 

wall). Pada pipa ini uap jenuh pada kualitas 0,80 – 0,98, sehingga 

sebagian masih berbentuk fase cair. Evaporator akan memanaskan uap 

air yang turun dari drum uap (steam drum) yang masih dalam fase cair 

agar berbentuk uap jenuh sehingga bisa diteruskan menuju Superheater. 
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Gambar 2.15  Superheater dan Evaporator pada HRSG (UNESCAP, 2000) 

 
c. Economizer 

Economizer terdiri dari pipa-pipa air yang di tempatkan pada lintasan 

gas asap setelah pipa evaporator. Pipa-pipa economizer dibuat dari 

bahan baja atau besi tuang yang sanggup untuk menahan panas dan 

tekanan tinggi. Economizer berfungsi untuk memanaskan air pengisi 

sebelum memasuki steam drum dan evaporator sehingga proses 

penguapan lebih ringan dengan memanfaatkan gas buang dari HRSG 

yang masih tinggi sehingga memperbesar efisiensi HRSG karena dapat 

memperkecil kerugian panas pada HRSG tersebut. Air yang masuk 

pada evaporator sudah pada temperatur tinggi sehingga pipa-pipa 

evaporator tidak mudah rusak karena perbedaan temperatur tidak 

terlalu tinggi. 
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Gambar 2.16   Susunan Pipa economizer dan evaporator 

 (UNESCAP, 2000) 

 
d.  Preheater 

Preheater merupakan pemanas awal air yang dipompakan dari 

kondensor sebelum masuk tangki air umpan (feed water tank). Pada 

HRSG preheater bertujuan menaikan suhu sebelum masuk tangki air 

umpan, yang nantinya akan diteruskan ke economizer. Umumnya 

preheater ini menempati posisi lintasan gas asap sebelum meninggalkan 

ketel. 
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F.   Analisa Eksergi 

1. Konsep Dasar Eksergi 

Eksergi merupakan energi yang dapat dimanfaatkan (available energi) 

atau ukuran ketersediaan energi untuk melakukan kerja teoritik maksimum 

yang dapat diperoleh hingga sistem tersebut mencapai kesetimbangan 

dengan lingkungannya (Moran, 2006).  

 
Konsep eksergi memperlihatkan kegunaan (kualitas) suatu energi dan zat 

sebagai tambahan selain apa yang dikonsumsi dalam tahapan-tahapan 

pengkonversian atau transfer energi. Salah satu kegunaan utama dari 

konsep eksergi adalah keseimbangan energi dalam analisis sistem termal. 

Analisis eksergi merupakan metode untuk mengidentifikasi jenis, lokasi 

dan besarnya kerugian termal. Identifikasi kerugian ini memungkinkan 

untuk evaluasi dan perbaikan desain suatu sistem termal. Metode analisis 

eksergi dapat menunjukan kualitas dan kuantitas kerugian panas dan lokasi 

degradasi energi (mengukur dan mengidentifikasi penyebab degradasi 

energi). Sebagian kasus ketidaksempurnaan suatu proses termodinamika 

tidak dapat dideteksi dengan analisis energi. Oleh karena itu, persamaan 

kerja aktual dan kerja reversible sering diformulasikan dalam persamaan 

fungsi eksergi untuk sebuah sistem terbuka dan sistem tertutup.  

 
2. Dead State 

Ketika suatu sistem dan lingkungan berada pada titik kesetimbangan, tidak 

ada perubahan state pada sistem secara mendadak yang bisa terjadi, dan 

dengan demikian tidak ada kerja yang dilakukan. Karena proses yang telah 
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dijelaskan diatas memberikan kerja reversible maksimum atau kerja 

potensial yang berhubungan dengan state sebuah sistem maka ketika 

sistem dan lingkungannya telah mencapai titik keseimbangan sistem 

tersebut dikatakan pada kondisi dead state. Nilai numerik (T0,P0) 

direkomendasikan untuk dead state atau kedudukan mati adalah yang 

berada pada atmosfer standar, 298.15 K dan 1.01325 bar (Bejan, 1996). 

 
3. Komponen Eksergi 

Dengan tidak adanya efek-efek nuklir, magnetik,elektrikal, tegangan 

permukaan, eksergi total suatu sistem dapat dibagi menjadi empat 

komponen yaitu eksergi fisik EPH, eksergi kinetik EKN, eksergi potensial 

EPT, dan eksergi kimia ECH (Bejan, 1996). 

E = EPH +  EKN + EPT + ECH          (2.10) 

 
a. Eksergi fisik 

Eksergi fisik selalu berkaitan dengan temperatur dan tekanan dari 

bahan.   Pada   sistem   tertutup,  eksergi   fisik   pada   state   tertentu  

dinyatakan dalam dua persamaan sebagai berikut (Bejan, 1996) : 

�̇�� =  �̇�[( ℎ – ℎ� ) – �� �� – �� – � �� 
�

��
�       (2.11) 

dan, 

�̇�
��

 = �̇g ( hk – h0 ) – T0 ( sk – s0)                    (2.12) 

 
Persamaan  2.11 diatas berlaku untuk menghitung eksergi suatu zat 

dalam  bentuk  gas atau gas ideal. Sedangkan persamaan 2.12 berlaku 

untuk menghitung eksergi suatu zat dalam bentuk cair atau uap. 
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b. Eksergi Kimia 

Eksergi kimia adalah komponen eksergi yang terkait dengan 

perbedaan komposisi kimia dari suatu sistem dengan yang dimiliki 

lingkungan. Tabel eksergi kimia molar standar tersedia pada beberapa 

literatur. Sebagai contoh tabel pada (Bejan, 1996) memberikan nilai-

nilai untuk kondisi atmosferik pada 298,15 K dan 1,01325 bar. 

Menurut (Bejan, 1996) jika kondisi-kondisi lingkungan dari sistem 

sedikit berbeda daripada kondisi yang digunakan pada tabel, tabel 

tersebut masih dapat digunakan.  

Eksergi kimia per mol sebuah campuran pada gas ideal dapat 

diformulasikan sebagai berikut (Bejan, 1996) : 

���� = � ����
��� + ���� � �� ln ��                                 (2.13) 

Persamaan diatas dapat digunakan untuk berbagai campuran yang 

mengandung gas-gas lain yang terdapat pada lingkungan referensi. 

Sebagai contoh untuk bahan bakar berbentuk gas, seperti bahan bakar 

hidrokarbon. Nilai dari suku ��
��� dapat dilihat pada tabel eksergi 

kimia standar, .�� merupakan fraksi mol gas k dalam campuran gas. 

Analisis molar udara (%) adalah: 77.48 N2, 20.59 O2, 0.03 CO2, 1.90 

H2O(g), (Bejan, 1996). 

 
Dengan menyatakan  rasio bahan bakar udara sebagai � , laju aliran 

molar bahan bakar, udara, dan produk pembakaran dihubungkan oleh: 

�̇�

�̇�
= �̅         ���      

�̇�

�̇�
= 1 + �̅                                               (2.14) 
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dimana subskrip f, p, dan a masing-masing menyatakan bahan bakar, 

produk pembakaran, dan udara. Untuk pembakaran sempurna dari 

metana, persamaan kimia adalah sebagai berikut: 

�̅ ��� + [0.7748�� + 0.2059�� + 0.0003��� + 0.019���] 

→ �1 + �̅�����
�� + ���

�� + ����
��� + ��������           (2.15) 

Sehingga neraca karbon, hidrogen, dan nitrogen, fraksi mol dari 

komponen-komponen produk pembakaran adalah (Bejan, 1996): 

���
=

0.7748

1 + �̅
  ,                                   ���

=
0.2059 − 2�̅

1 + �̅
                 (2.16) 

����
=

0.0003 +  �̅

1 + �̅
  ,                        ���� =

0.019 + 2�̅

1 + �̅
  

Dimana  �̅ didapatkan dengan persamaan berikut : 

�̅ =
0.7748∆ℎ���

+ 0.2059∆ℎ���
+ 0.0003∆ℎ����

+ 0.019∆ℎ����

ℎ�� − 0.02��������� − �−2ℎ���
+ ℎ����

+ 2ℎ�����(��)
       (2.17) 

Dari persamaan diatas diketahui bahwa ∆ℎ�� merupakan perubahan 

entalpi dari udara dan produk pembakaran. ℎ�� merupakan nilai entalpi 

bahan bakar, LHV merupakan heating value dari bahan bakar. Suku 

�� menunjukan entalpi produk pembakaran pada temperatur state x. 

Sehingga dapat diketahui, eksergi kimia bahan bakar gas hidrokarbon 

melalui hubungan berikut  

�̇�� = �̇����                      (2.18) 

 
c. Laju destruksi dan Rasio destruksi 

Eksergi  yang  dimusnahkan  atau  destruksi  eksergi  �̇�   pada komponen  
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sistem dapat dibandingkan dengan laju eksergi bahan bakar yang 

diberikan ke dalam sistem keseluruhan, EF,tot memberikan rasio 

pemusnahan eksergi: 

�� =
�̇�

�̇�,���

                                                                    (2.19) 

Sebagai alternatif, laju pemusnahan eksergi komponen dapat  

dibandingkan dengan  laju  pemusnahan  eksergi total di dalam sistem, 

�̇D,tot  memberikan rasio: 

��̇ =
�̇�

�̇�,���

                                                                   (2.20) 

 
d. Efisiensi eksergetik 

Efisiensi eksergetik didefinisikan sebagai perabandingan antara 

jumlah suatu produk eksergi dalam suatu siklus dengan masukan 

bahan bakar. Berdasarkan kesetimbangan laju eksergi suatu sistem, 

dituliskan (Bejan, 1996): 

� =
�̇�

�̇�

                                                                            (2.22) 
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G.   EES (Engineering Equation Software) 

EES merupakan paket perangkat lunak komersial yang digunakan untuk 

solusi sistem persamaan linier maupun non-linier. Perangkat lunak ini 

menyediakan banyak fungsi-fungsi khusus yang berguna dalam masalah-

masalah persamaan untuk termodinamika dan perpindahan panas. Sehingga 

EES menjadi sangat berguna dan banyak digunakan oleh insinyur mesin yang 

bekerja dalam bidang ini. EES berisi data-data properti termodinamika yang 

dapat digunakan dengan cara memanggilnya dengan kode-kode tertentu.  

 
Perangkat lunak ini dikembangkan oleh F-Chart Software, oleh Prof. Sanford 

A Klein dari jurusan teknik mesin Universitas Wisconsin-Madison. EES 

disediakan sebagai perangkat lunak yang terlampir untuk sejumlah buku-buku 

engineering diantaranya, Termodinamika, Mekanika Fluida, Perpindahan 

Panas dari McGraw-Hill. 

 

Gambar 2.17   Lembar kerja Egineering Equation Solver (EES) 


