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ABSTRAK 

Teknologi pembakaran yang ramah lingkungan sangat 

penting untuk diteliti dan diaplikasikan untuk alasan berikut, 

yaitu; (1) Dibutuhkannya teknologi dengan efisiensi yang lebih 

baik untuk menghadapi krisis energi di masa yang akan datang 

(2) Menurunkan emisi gas buang NOx dan CO sebagai upaya 

laju penurunan pemanasan global. Flameless Combustion 

merupakan salah satu teknologi pembakaran yang memenuhi 

kriteria tersebut. Pada konsep ini ditemukan tidak ada api yang 

terlihat, akan tetapi bahan bakar terbakar secara sempurna. 

Selain itu, jumlah emisi CO dan NOx yang dihasilkan oleh 

furnace sangatlah kecil. Penilitian tugas akhir ini bertujuan 

untuk mempelajari karakteristik dari Flameless Combustion. 

Performansi dinilai oleh persebaran suhu, efisiensi, dan 

konsumsi bahan bakar. Penelitian dilakukan menggunakan 

metode analisis numerik dengan aplikasi Computational Fluid 

Dynamic dengan 39 variasi. Pada penelitian ini dilakukan 

analisis distribusi temperature dengan variasi perubahan pada 

temperatur bahan bakar dan laju alir massa bahan bakar untuk 

mengetahui performansi dari ruang bakar. Hasil menunjukkan 

bahwa performansi terbaik didapatkan pada temperatur 50 0C 

dengan laju alir 0,0011 kg/s dengan kenaikan efisiensi sebesar 

13,2 % dengan konsumsi bahan bakar sebesar 15927,19 mmBtu. 

Kata kunci: turbin gas, ruang bakar, flameless combustion 
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ABSTRACT 

In this recent days, combustion technology is very important 

to be examined and applied for the following reasons, namely; (1) 

Needs technology with better efficiency to deal with future energy 

crisis (2) Reduce exhaust emissions of NOx and CO as an effort  

to decrease global warming. Flameless Combustion is one of the 

combustion technologies that meet these criteria. With flameless 

combustion, there is no flame front, no visible flame,but the fuel 

completely burned. In addition, the amount of CO and NOx 

emissions generated by the furnace is very small. The research of 

this final project aims to study the characteristics of Flameless 

Combustion. Performance is assessed by the spread of 

temperature, efficiency, and fuel consumption. The research was 

conducted using numerical analysis method with Computational 

Fluid Dynamic application with 39 variations. The research 

analyzed the temperature distribution with variations of changes 

in fuel temperature and fuel mass flow rate to determine the 

performance of the combustion chamber. The results showed that 

the best performance was obtained at 50 
0
C with flow rate of 

0,0011 kg/s with an efficiency increase of 13,2% with fuel 

consumption of 15927,19 mmBtu. 

Keyword:  Gas Turbine, Combustion Chamber, Flameless 

Combustion 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar belakang 

Dalam proses menghasilkan energi listrik, pembangkit 

listrik tenaga gas memiliki beberapa komponen utama antara 

lain kompresor, turbin gas, combustor, dan generator. Semua 

komponen tersebut terintegrasi menjadi satu kesatuan sistem 

unit yang bekerja untuk dapat menghasilkan listrik. Dalam 

proses produksinya, unit PLTGU sangat dipengaruhi oleh 

evaluasi kinerja dari setiap komponen - komponen yang terlibat 

di dalam unit PLTGU tersebut. Permasalahan yang sering  

terjadi pada turbin gas PLTGU adalah penurunan performansi. 

Penurunan performansi turbin bisa diakibatkan oleh combustion 

chamber. Permasalahan yang sering terjadi di combustion 

chamber adalah terjadinya burn out, burn out adalah suatu cacat 

pada material turbin yang berhubungan dengan penyemprotan 

bahan bakar, arah penyemprotan harus 550 – 600, jika lebih dari 

600 maka akan menyebabkan burn out. Burn out berhubungan 

dengan thermal spot, thermal spot diakibatkan karena burn out 

yang tidak merata yang disebabkan oleh nozzle. Thermal spot 

terjadi apabila terdapat high temperature pada satu titik. Perlu 

sebuah cara untuk menjaga performa peralatan tersebut saat 

pengoperasian unit agar tetap berjalan dalam keadaan optimal. 

Salah satu upaya yang dilakukan oleh PT. PJB UP Gresik untuk 

mengatasi hal tersebut adalah mengganti combustor basket yang 

terdapat pada turbin gas untuk menjaga performansi turbin gas. 

Teknologi pembakaran yang ramah lingkungan sangat 

penting untuk diteliti dan diaplikasikan untuk alasan berikut, 

yaitu; (1) Dibutuhkannya teknologi dengan efisiensi yang lebih 

baik untuk menghadapi  krisis energi  di masa  yang akan datang 

(2) Menurunkan emisi gas buang NOx dan CO sebagai upaya 

laju penurunan pemanasan global. Sebagian besar proses 

pembakaran  di  industri  terdapat  di  dalam  sistem  turbin  gas. 

 

1 



2 
 

 

Performansi suatu sistem pembakaran tersebut dapat ditinjau 

dari jumlah emisi gas buang yang di hasilkan, efisiensi 

penggunaan bahan bakar, dan distribusi temperatur yang merata 

[1]. Selain performansi, nyala api (flame) dari proses 

pembakaran harus memiliki kestabilan yang baik untuk 

menghindari terjadinya blow-off dan flashback. 

Dalam perkembangnya terdapat beberapa teknologi 

pembakaran seperti Moderate or Intense Low oxygen Dilution 

(MILD) - Concept, Flameless Oxidation (FLOX), dan High 

Temperature Air Combustion (HiTAC) [1]. Dari beberapa 

teknologi pembakaran tersebut konsep yang digunakan adalah 

“Flameless Combustion”. Flameless Combustion merupakan 

teknologi pembakaran yang terjadi pada temperatur diatas 

temperatur udara preheated, pada konsep ini ditemukan tidak 

ada api yang terlihat, akan tetapi bahan bakar terbakar secara 

sempurna. Selain itu, jumlah emisi CO dan NOx  yang 

dihasilkan oleh furnace sangatlah kecil [2]. Tujuannya adalah 

untuk meningkatkan efisiensi turbin gas dan mengurangi emisi 

gas buang. Kelebihan dari teknologi ini juga dapat memberikan 

manfaat yang besar jika diterapkan pada turbin gas di industri, 

dikarenakan memiliki bising yang sangat kecil dan nyala api 

yang jauh lebih stabil, sehingga dapat meningkatkan perfomansi 

ruang bakar. 

Pada tugas akhir ini, dilakukan analisa perfomansi ruang 

bakar turbin gas dengan penerapan konsep “Flameless 

Combustion” pada beberapa kondisi. Beberapa model kondisi 

tersebut didapatkan dengan memperhatikan parameter 

temperature fuel dan mass flow rate. Kemudian perfomansi 

pembakaran dinilai oleh distribusi temperatur, efisiensi, dan 

specific fuel comsumption (sfc) yang dihasilkan. Analisis 

distribusi temperatur ini dibutuhkan dalam sistem turbin gas 

karena besarnya gradien suhu pada saluran keluar ruang 

pembakaran dapat berdampak buruk terhadap material blade 

turbin gas. Penelitian dilakukan menggunakan metode analisis 

numerik dengan aplikasi Computational Fluid Dynamic. 



3 

 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah 

yang terdapat pada tugas akhir ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh dari penerapan “Flameless 

Combustion” pada ruang bakar turbin gas? 

2. Bagaimana pengaruh dari perubahan laju alir bahan bakar 

dan temperatur bahan bakar? 

3. Bagaimana pengaruh konsumsi bahan bakar terhadap 

performansi ruang bakar turbin gas dengan penerapan 

Flameless Combustion? 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan permasalahan yang ada didapatkan tujuan dari 

tugas akhir ini yaitu 

1. Mengetahui pengaruh dari penerapan “Flameless 

Combustion” pada ruang bakar turbin gas. 

2. Mengetahui pengaruh dari perubahan variabel laju alir 

bahan bakar dan temperatur bahan bakar. 

3. Mengetahui konsumsi bahan bakar terhadap perfomansi 

ruang bakar turbin gas dengan penerapan Flameless 

Combustion. 

1.4 Batasan masalah 

Batasan masalah dalam tugas akhir ini antara lain: 

1. Perhitungan kerja dan efisiensi menggunakan data kerja 

dari PT. PJB UP Gresik. 

2. Data yang diambil merupakan data blok 3.2 unit PLTGU 

3. Pembakaran menggunakan bahan bakar natural gas. 
4. Lingkup penelitian hanya berfokus pada combustion 

chamber. 
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BAB II 

DASAR TEORI 

 
2.1 PLTGU Blok 3.2 PT PJB UP Gresik 

PLTGU Blok 3.2 PJB UP Gresik merupakan pembangkit 

yang menggunakan turbin gas pada siklus gabungan (combined 

cycle) dengan turbin uap. Gas buang turbin gas memiliki suhu 

tinggi (pada kondisi ISO) sebesar 5490C. Gas tersebut tidak 

langsung dibuang ke lingkungan, namun digunakan untuk 

memanaskan feedwater turbin uap di dalam heat recovery steam 

generator (HRSG). PLTGU ini menggunakan kombinasi 3-3-1 

dengan tiga buah turbin gas, tiga buah HRSG (satu HRSG pada 

tiap turbin gas), dan satu buah turbin uap. (Mitsubishi, 1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Turbin Gas Pada PLTGU PJB UP Gresik 

Turbin gas berfungsi sebagai pembangkit listrik tahap 

pertama. Bagian utamanya adalah kompresor, ruang bakar, turbin 

gas, dan generator listrik. Turbin gas yang digunakan pada sistem 

ini adalah Mitsubishi MW-701D dengan spesifikasi berikut. 

Jumlah : 3 unit tiap blok PLTGU 

Manufaktur : Mitsubishi Heavy Industries 

Model : MW-701D 
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Kompresor : 19 stages axial compressor 

Combustor : tipe cannular, 18 baskets 

Turbin gas : aliran aksial, tipe reaksi, 

No stages : 4 stages 
Putaran nominal : 3000 RPM 

Kapasitas beban dasar : 114.000 KW 

Suhu gas buang : 549 0C 

Turbin gas memerlukan sistem penyaringan udara masuk. Sistem 

penyaringan udara yang digunakan memiliki spesifikasi berikut: 

Jumlah : 1 unit tiap turbin gas 

Tipe : self-cleaning pulse jet type 

Jumlah elemen filter : 1008 dalam 6 modul 

Elemen penyaringan : 99,5% 

Total aliran udara : 1475000 kg/h 
 

2.2 Ruang Bakar 

Ruang bakar adalah tempat terjadinya pembakaran 

campuran bahan bakar dengan udara kompresi yang akan 

menghasilkan energi thermal yang bertujuan untuk meningkatkan 

enthalpi (h), entropi (s), dan temperatur (T) dari fluida kerja. 

Pada umumnya ruang bakar turbin gas terdiri atas bagian – bagian 

utama seperti “casing” sebagai konstruksi tempat dudukan dari 

seluruh komponen utama ruang bakar seperti linear maupun 

burner, selain itu casing juga berfungsi sebagai penahan tekanan 

(pressure jacket) [5]. 

Adapun “liner” merupakan bagian dimana secara langsung 

memperoleh energi panas atau tempat terjadinya pembakaran 

(flame tube), liner terletak didalam casing dan dilengkapi dengan 

batu tahan api untuk melindungi material liner dari kontak 

langsung terhadap api pembakaran serta sebagai isolasi termal 

ruang bahan bakar. Sedangkan “burner” merupakan alat 

pembakar, bahan bakar cair atau gas disemprotkan dalam bentuk 

kabut kedalam ruang bakar, kemudian campuran bahan bakar dan 

udara panas dibakar dengan penyalaan busi (spark – plug) yang 

terpasang pada bagian sisi burner. 
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2.3 Prinsip Kerja Ruang Bakar 

Udara pembakaran (combustion air) yang merupakan  

udara hasil pemampatan dari kompressor mengalir dalam anulus 

menuju bagian puncak liner atau ke saluran udara primer yang 

terletak pada bagian sisi silindris dari burner dan sebagian udara 

kompresi masuk ke ruang bakar melalui saluran udara sekunder 

atau hole untuk menyempurnakan kebutuhan udara dan sebagai 

pendingin ruang bakar. Pada saat yang bersamaan busi menyala 

(spark-plug) memercikkan bunga api listrik ke sistem saluran 

utama bahan bakar pada burner sehingga pada burner terjadi 

pembakaran. Setelah proses pembakaran terjadi dengan  

sempurna, maka busi penyala secara otomatis berhenti bekerja, 

sedangkan gas pemanasan hasil pembakaran dengan temperatur 

yang tinggi mengalir ke turbin gas melalui saluran dan sudu 

pengarah (transition piece) masuk memutar poros turbin. 

 

2.4 Reaksi Pembakaran 

Pembakaran adalah serangkaian reaksi-reaksi kimia 

eksothermal antara bahan bakar dan oksidan berupa udara yang 

disertai dengan produksi energi berupa panas dan konversi 

senyawa kimia. Pelepasan panas dapat mengakibatkan timbulnya 

cahaya dalam bentuk api. Bahan bakar yang umum digunakan 

dalam pembakaran adalah senyawa organik, khususnya 

hidrokarbon dalam fasa gas, cair atau padat. Pembakaran yang 

sempurna dapat terjadi jika ada oksigen dalam prosesnya. Oksigen 

(O2) merupakan salah satu elemen bumi paling umum yang 

jumlahnya mencapai 21 % dari udara. Bahan bakar padat atau cair 

harus diubah ke bentuk gas sebelum dibakar. Biasanya 

dibutuhkan panas untuk mengubah cairan atau padatan menjadi 

gas. Bahan bakar gas akan terbakar pada keadaan normal jika 

terdapat udara yang cukup. Hampir 79 % udara (tanpa adanya 

oksigen) merupakan nitrogen, dan sisanya merupakan elemen 

lainnya. Nitrogen dianggap sebagai pengencer yang menurunkan 

suhu namun harus ada untuk mencapai jumlah oksigen yang 

dibutuhkan untuk pembakaran. Nitrogen mengurangi effisiensi 
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untuk pembakaran dengan cara menyerap panas dari proses 

pembakaran. Nitrogen juga mengurangi transfer panas pada 

permukaan alat penukar panas, dan meningkatkan volume hasil 

sampling pembakaran yang juga harus dialirkan melalui alat 

penukar panas sampai ke saluran keluar ruang pembakaran [4]. 

Nitrogen ini juga dapat bergabung dengan oksigen 

(terutama pada suhu nyala yang tinggi) untuk menghasilkan 

oksida nitrogen (NOx), yang merupakan gas pencemar beracun. 

Karbon, Hidrogen, dan sulfur dalam bahan bakar bercampur 

dengan oksigen di udara membentuk karbon dioksida, uap air, 

dan sulfur dioksida melepaskan panas masing-masing 8.048 kkal 

dan 28.922 kkal. 
 

2.5 Stoikiometri pembakaran 

  Kuantitas stoikiometri adalah rasio antara berat udara 

(oxidizer) yang dibutuhkan dengan berat bahan bakar. Jika rasio 

antara bahan bakar dan oxidizer lebih besar dari kondisi 

stoikiometri, maka proses pembakaran akan terjadi pada kondisi 

lean. Sedangkan, jika jumlah udara yang diberikan kurang dari 

atau tidak mencapai kondisi stoikiometri, maka proses 

pembakaran dikatakan terjadi pada kondisi rich. Rasio antara 

oxidizer dan bahan bakar ditentukan dengan menulis reaksi 

kesetimbangan, dengan asumsi bahan bakar bereaksi membentuk 

produk. Untuk bahan bakar hydrocarbon dengan struktur CXHy, 

reaksi kesetimbangan dapat dituliskan sebagai berikut: 

CxHy + a(O2 + 3,76N2) → xCO2 + ( 
 

 
  H2O + 3,76aN2………(2.1) 

Dimana,  

a = x + 
 

 
 ……………………………………………………...(2.2) 

Reaksi kesetimbangan diatas dapat disederhanakan dengan 

mengasumsi komposisi udara adalah 21% oksigen (O2), dan 79% 

nitrogen (N2), jadi untuk setiap mol oksigen mengandung 3,76 

mol nitrogen. 

Ekivalen rasio untuk fuel-air dapat dituliskan sebagi berikut: 
 

      
 =  

     

      
       = 

     

 

      

       
 …………………………(2.3) 

 

 

 



MW air dan MW fuel adalah berat molekul dari udara dan bahan 

bakar. Pada umumnya, mixture ratio antara fuel-air dapat 

dituliskan sebagai ekivalen rasio sebagai berikut: 

Φ = 
           

   
 = 

   

           
 …………………………………(2.4) 

Udara teoritis diperlukan untuk menyelesaikan pembakaran 

bahan bakar hasil pemanasan stoikiometri reaksi oksigen/ bahan 

bakar. Udara stoikiometri adalah udara minimum dalam 

campuran stoikiometri. Dari definisi diatas, dapat diketahui 

bahwa untuk kondisi rich atau bahan bakar yang berlebihan maka 

Φ > 1. Sedangkan untuk kondisi udara yang berlebihan (lean)  

Φ < 1. Untuk kondisi equilibrium maka Φ = 1. 
 

2.6 Efisiensi Pembakaran 

Efisiensi pembakaran yang rendah menunjukan bahwa 

bahan bakar tidak terbakar secara sempurna. Proses pembakaran 

yang tidak sempurna dapat membentuk emisi berupa asap putih 

yang mengandung hydrocarbons yang tidak terbakar yang 

dihasilkan oleh bahan bakar dan karbon monoksida. Untuk 

menghindarkan kondisi tersebut, efisiensi dari pembakaran 

haruslah diatas 96%. Fungsi utama dari proses pembakaran 

adalah untuk meningkatan suhu dari udara bergerak dengan 

membakar bahan bakar [6]. Ada beberapa faktor yang 

memberikan efek terhadap efisiensi pembakaran, yaitu tekanan 

udara, suhu, mass flow rate dan dimensi dari ruang pembakaran. 

Efisiensi pembakaran dapat dituliskan sebagai berikut: 

  = 
               

                  
 ………………………………..(2.5) 

  = 
             

        
 ……………………………………(2.6) 

Dimana, 

h = Cp     ……………………………………………(2.7) 

sehingga, 

  = 
        

      
 …………………………………………..(2.8) 



10 

 

2.7 Flameless Combustion 

Pada tahun 1989, sebuah fenomena baru ditemukan ketika 

melakukan eksperimen pembakaran pada self-recuperative 

burner. Pada temperatur furnace 1000 0C dan temperatur udara 

preheated sebesar 650 0C, ditemukan tidak ada flame yang 

terlihat, akan tetapi bahan bakar terbakar secara sempurna. Selain 

itu, jumlah emisi CO dan NOx yang dihasilkan oleh furnace 

sangatlah kecil. Setelah didapatkannya hasil penelitian ini, 

kemudian fenomena tersebut disebut dengan flameless 

combustion. Jenis-jenis pembakaran yang terbentuk terhadap rate 

of dilution dan kadar oxygen diperlihatkan pada Gambar 2.2. 

Tujuannya dari flameless combustion adalah untuk meningkatkan 

efisiensi turbin gas dan mengurangi emisi gas buang. Kelebihan 

dari teknologi ini juga dapat memberikan manfaat yang besar jika 

diterapkan pada turbin gas di industri, dikarenakan memiliki 

bising yang sangat kecil dan nyala api yang jauh lebih stabil [2]. 

 

Gambar 2.2 Zona pembakaran sebagai fungsi suhu reaktan 
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Gambar 2.3 Pembakaran konvensional (kiri) dan pembakaran 

flameless (kanan) 

Pada Gambar 2.3 diatas dapat dilihat perbedaan persebaran 

temperatur pembakaran pada mode konvensional dan persebaran 

temperatur pembakaran dengan menggunakan mode flameless. 

Mode flameless menghasilkan persebaran temperatur yang lebih 

merata dari mode konvensional yang dapat meningkatkan 

perfomansi ruang bakar. 

Pembakaran dalam metode flameless sangat mengurangi 

pembentukan NOx sebagai: 

a. Puncak suhu di dalam nyala api 

b. Menghilangkan nyala api, caranya dengan  

menghilangkan pembentukan NOx yang dikehendaki, 

yaitu depan api, permukaan pemisahan antara reaktan dan 

hasil pembakaran. 

c. Menurunkan konsentrasi oksigen relatif dalam nyala api, 

mengurangi kecepatan reaksi nitrogen di udara. 

d. Oksida nitrogen yang terbentuk sebelumnya dibawa 

kembali ke dalam reaksi oksidasi, yang sebenarnya 

membakarnya kembali. 
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2.8 Konsumsi Bahan Bakar (SFC) 
Untuk mendapatkan energi panas diperlukan campuran gas 

yang terdiri dari udara dan bahan bakar. Banyaknya bahan bakar 

yang digunakan untuk menghasilkan energi panas tergantung 

pada besar volume langkah torak dan efesiensi volumetrik atau 

pengisian. Konsumsi bahan bakar jika dibandingkan dengan daya 

mesin yang dihasilkan selama kurun waktu tertentu dikenal 

dengan istilah “konsumsi bahan bakar spesifik”. Konsumsi Bahan 

Bakar Spesifik (Specific Fuel Consumption - SFC) adalah 

indikator keefektifan suatu motor bakar torak dalam 

menggunakan bahan bakar yang tersedia untuk menghasilkan 

daya. Dengan demikian, semakin kecil SFC maka dapat 

dikatakan motor semakin hemat bahan bakar. Nilai konsumsi 

bahan bakar spesifik bervariasi dan dipengaruhi oleh besar 

kecilnya harga efesiensi panas. 

Sfc = 
             

  
……………………………………...(2.9) 

Dimana: 

Sfc  = specific fuel consumption (kg/kwh) 

   fuel  = laju alir bahan bakar (kg/jam) 

PE  = daya (watt) 

 

2.9 Computational Fluid Dynamics 

CFD merupakan sebuah metode untuk menyelesaikan 

persamaan dinamika fluida dengan menggunakan bantuan 

komputer. Software yang digunakan dalam penyelesaian 

simulasi ini yaitu software FLUENT. Simulasi akan 

digambarkan dalam bentuk 3 dimensi. Persamaan yang 

digunakan untuk rata-rata aliran turbulen yang stabil adalah [7]: 
 

   
(ui     Sm …………………………………………….(2.10) 

Persamaan konversi massa berlaku untuk keduanya aliran yang 

mampat dan yang dapat dimampatkan. Massa ditambahkan ke  

 

 

 

 

 



fase kontinyu dari fase terdispersi. Persamaan konversi 

momentum untuk aliran turbulen ditulis sebagai, 

    
   

   
 =  

  

   
 

 

   
    

   

   
  

   

   
   

 

 
      

   

   
      

 
 

   
                   ……………………………………………(2.11) 

Persamaan ini memiliki bentuk umum yang sama dengan 

persamaan yang lainnya kecuali ada tambahan istilah. Istilah ini 

adalah tegangan Reynolds yang perlu permodelan untuk 

beberapa solusi. Hipotesis Boussinesq digunakan untuk 

Reynolds pada gradien kecepatan rata-rata. 

                =    
   

   
  

   

   
   

 

 
       

   

   
      ……….(2.12) 

Dimana k adalah energi kinetic turbulen,     adalah delta 

Kronecker dan    adalah viskositas eddy. Untuk arus reaksi, 

persamaan energi juga perlu pemecahan yang ditunjukkan 

sebagai berikut 
 

   
 ( ui    

 

   
  

  

  
 
  

   
      

    

   
 + Sh  ……………….(2.13) 

Sh adalah panas reaksi kimia, H adalah total entalpi dan 

dihitung sebagai jumlah setiap massa fraksi dari persamaan 5 

dan 6 

H =            

           
 

  
                 ………………………….(2.14) 

Reynolds menekankan pada momentum rata-rata waktu, yang 

memerlukan persamaan tambahan untuk solusi aliran fluida. 

Model turbulensi dua persamaan (standar k- ) telah digunakan 

 

Model standar k-  

Persamaan untuk model k-  adalah 

   
  

   
  

 

   
    

  

  
 

  

   
  + Gk –       

   
  

   
  

 

   
    

  

  
 

  

   
  +    

 

 
   -     

  

 
………….(2.15) 

Gk adalah istilah untuk energi kinetic turbulen karena gradien 

kecepatan rata-rata dan diberikan oleh 

 

 

 

 



                    

   
 ………………………………………(2.16) 

Viskositas turbulen,    dihitung dari 

       
  

 
 ………………………………………………(2.17) 

Dimana C  konstan 

Dilatasi pembuangan (YM) dimodelkan sebagai per Sarkar dan 

Balakrishnan dan diberikan sebagai P 

          …………………………………………….(2.18) 

Dimana Mt adalah bilangan Mach yang didefinisikan sebagai 

    
 

   
 ……………………………………………….(2.19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
3.1 Diagram Alir Penelitian 

Penelitian tugas akhir ini berupa penerapan konsep 

Flameless Combustion pada ruang bakar turbin gas untuk 

mendapatkan perfomansi yang lebih baik dibandingkan dengan 

pembakaran konvensional yang ada di PT. PJB UP Gresik 

dengan alur penelitian yang ditunjukkan pada Gambar  3.1. 

Untuk itu, perlu dilakukan perancangan dan simulasi pada ruang 

bakar dengan penerapan konsep Flameless melalui pendekatan 

kondisi ruang bakar turbin gas. Untuk mendapatkan kondisi yang 

diharapkan, terdapat 3 variasi yang dilakukan pada hasil 

simulasi, yaitu pada saat fuel temperature berubah, mass flow 

rate konstan, fuel temperature konstan, mass flow rate berubah, 

dan kedua-duanya berubah. Nilai laju alir bahan bakar dan 

temperatur bahan bakar divariasikan mulai dari 500C – 6500C 

dengan kenaikan per 500C dan laju alir bahan bakar yaitu 0,0011 

kg/s; 0,0015 kg/s; 0,0019 kg/s, dll. Setiap variasi kondisi dapat 

dilihat pada Tabel 3.8. Proses pencampuran ini bertujuan untuk 

didapatkannya mode flameless yang terbentuk dan didapatkan 

persebaran temperatur yang merata. Hal ini penting pada ruang 

bakar turbin gas, karena persebaran temperatur yang tidak  

merata dapat menyebabakan thermal stress pada turbine blade, 

yang merupakan penyebab dari cacat fraktur. Setelah itu, 

dihitung effisiensi yang dihasilkan pada proses pembakaran dan 

dihitung pula specific fuel comsumption (SFC) untuk 

mengetahui berapa konsumsi bahan bakar yang di pakai setiap 

harinya. Upaya ini dilakukan untuk penghematan bahan bakar. 

Pemodelan reaksi pembakaran dilakukan menggunakan metode 

numerik Computational Fluid Dynamics (CFD) yang terdapat 

pada perangkat lunak FLUENT ANSYS. Dari pemodelan melalui 

perangkat lunak tersebut akan didapatkan distribusi temperatur 

dari hasil reaksi pembakaran. 
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Gambar 3.1 Diagram alir penelitian 

Studi literatur dilakukan untuk meninjau literatur yang 

bersangkutan dengan topik penelitian tugas akhir. Literatur yang 

digunakan yaitu buku-buku, jurnal hasil penelitian, tugas akhir, 

serta artikel di internet. Untuk melakukan penelitian tugas akhir 

perlu didukung dengan pengambilan data yang cukup. Data yang 

diperlukan yaitu spesifikasi perancangan PLTGU serta variasi 

kasus pada turbin gas. Dari data yang diperoleh tersebut bisa 

diolah untuk menyelesaikan permasalahan dan mendapatkan hasil 

akhir yang diinginkan.Ruang bakar yang dianalisis terdiri dari 

data yang sudah ada pada real plan,data dengan variasi 

temperatur bahan bakar, data dengan variasi laju alir bahan bakar, 

serta data dengan variasi temperatur bahan bakar dan laju alir 

bahan bakar. 
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Tabel 3.1 Kondisi Ruang Bakar Pada Real Plan 

Fuel gas flow (kg/s) Fuel Temp (0C) 

0,0038 29,4 

0,0041 28,5 

0,0044 27,6 

0,0044 29,3 

0,0047 29,2 

0,0050 29,1 

0,0052 29,3 

0,0052 29,5 

0,0055 28,5 

0,0058 28,4 

0,0061 29,2 

0,0061 28,8 

0,0063 28,7 

 

Tabel 3.2 Data Perancangan 1 

Fuel gas flow (kg/s) Fuel Temp (0C) 

0,0011 50 

0,0011 100 

0,0011 150 

0,0011 200 

0,0011 250 

0,0011 300 

0,0011 350 

0,0011 400 

0,0011 450 

0,0011 500 

0,0011 550 
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Tabel 3.2 Lanjutan 

Fuel gas flow (kg/s) Fuel Temp (0C) 

0,0011 600 

0,0011 650 

 

Tabel 3.3 Hasil Simulasi Perancangan 1 

Fuel 

temperature 
(0C) 

Mass 

flow rate 
(kg/s) 

Hasil 

50 0,0011  

250 0,0011  

450 0,0011  
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Tabel 3.3 Lanjutan 

Fuel 

temperature 

(0C) 

Mass 

flow rate 

(kg/s) 

Hasil 

650 0,0011 

 

 

Tabel 3.4 Data Perancangan 2 

Fuel gas flow (kg/s) Fuel Temp (0C) 

0,0011 50 

0,0015 50 

0,0019 50 

0,0023 50 

0,0028 50 

0,0032 50 

0,0041 50 

0,0051 50 

0,0062 50 

0,0066 50 

0,0072 50 

0,0078 50 

0,0082 50 

 

Tabel 3.4 merupakan hasil simulasi dengan merubah parameter 

input, yaitu fuel temperatur konstan dan mass flow rate berubah- 

ubah. 
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Tabel 3.5 Hasil Simulasi Perancangan 2 

Fuel 

temperature 

(0C) 

Mass 

flow rate 

(kg/s) 

Hasil 

50 0,0011  

50 0,0028  

50 0,0062  

50 0,0082  
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Tabel 3.6 Data Perancangan 3 
Fuel gas flow (kg/s) Fuel Temp (0C) 

0,0011 50 

0,0015 100 

0,0019 150 

0,0023 200 

0,0028 250 

0,0032 300 

0,0041 350 

0,0051 400 

0,0062 450 

0,0066 500 

0,0072 550 

0,0078 600 

0,0082 650 

 

Tabel 3.7 Hasil Simulasi Perancangan 3 

Fuel 

temperature 

(0C) 

Mass 

flow rate 

(kg/s) 

Hasil 

50 0,0011  

250 0,0028  
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Tabel 3.7 Lanjutan 

Fuel 

temperature (0C) 

Mass flow 

rate (kg/s) 

Hasil 

450 0,0062 

 

650 0,0082 

 

Pada setiap kondisi data perancangan didapatkan distribusi 

temperatur, yaitu ketika fuel gas flow konstan dan fuel temperatur 

dirubah, fuel gas flow dirubah dan fuel temperature tetap, serta 

fuel gas flow dan fuel temperature dirubah. 

 

3.2 Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, data didapatkan dari PT. PJB Gresik 

dan data jurnal dari beberepa penelitian sebelumnya untuk 

validasi. Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi: 

a. Data desain ruang bakar berdasarkan model combustor 

yang ada di PT. PJB UP Gresik. 

b. Data kondisi operasi turbin gas mencakup laju alir bahan 

bakar dan temperatur bahan bakar. 

Dalam penelitian ini ruang bakar disesuaikan dengan bentuk 

turbin gas PT. PJB Gresik, dapat dilihat pada gambar 3.2. 
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Gambar 3.2 Turbin gas Mitsubishi MW – 701D 

 

Sistem Gas turbine 

Jumlah : 3 unit tiap blok PLTGU 

Manufaktur : Mitsubishi Heavy Industries 

Model : MW-701D 

Kompresor : 19 stages axial compressor 

Combustor : tipe cannular, 18 baskets 

Turbin gas : aliran aksial, tipe reaksi 

No Stage : 4 stages 
Putaran nominal : 3000 RPM 
Kapasitas beban dasar : 112.45 MW 

Suhu gas buang : 549 0C 

 

3.3 Permodelan Reaksi Pembakaran 

Permodelan reaksi pembakaran menggunakan metode 

numerical Computational Fluid Dynamic. Adapun langkah – 

langkah permodelan reaksi pembakaran dapat dijelaskan sebagai 

berikut 

a. Pembuatan geomerti ruang pembakaran 
Pembuatan geometri ruang pembakaran dilakukan 

dengan menggunakan perangkat lunak Rhinocheros 5.0. 

Geometri merupakan representasi domain fluida dari ruang 

pembakaran. Geometri yang dibuat disesuaikan dengan 

ukuran model ruang bakar gas turbin pada PT. PJB Gresik, 

yaitu cannular type. 
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(b) 

 

 
 

(a) 
 

 

 

 

 

(c) 

Gambar 3.3 (a) Combustor Basket, (b) transition piece, 

(c) nozzle bahan bakar 

Gambar 3.3 merupakan model asli beberapa bagian dari 

ruang bakar dimana secara garis besar ruang bakar gas 

turbin dapat dibagi 3 bagian yaitu tempat nozzle bahan 

bakar, combustor basket dan transition piece. 

Gambar 3.4 Skematik Ruang Bakar 
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Ruang bakar digambar dengan menggunakan perangkat 

lunak Rhinoceros 5.0. Model yang digunakan  berupa 

gambar 3 dimensi. Berikut ini geometri yang telah berhasil 

dibuat. 

Gambar 3.5 hasil solver pada ruang bakar 

b. Metode Elemen Hingga 

Metode Elemen Hingga adalah metode numerik yang 

digunakan untuk menyelesaikan permasalahan teknik dan 

problem matematis dari suatu gejala fisis. Adapun dasar dari 

metode elemen hingga yaitu, membagi benda kerja menjadi 

elemen-elemen kecil yang jumlahnya berhingga sehingga 

dapat menghitung reaksi akibat beban (load) pada kondisi 

batas (boundary condition) yang diberikan. Tipe masalah 

teknis dan matematis fisis yang dapat diselesaikan dengan 

metode elemen hingga terbagi dalam dua kelompok, yaitu 

kelompok analisa struktur dan kelompok masalah-masalah 

non-struktur. 

Tipe-tipe permasalahan struktur meliputi: 
1. Analisa getaran atau stress, meliputi analisa Truss dan 

frame serta masalah-masalah yang berhubungan 

dengan tegangan-tegangan yang terkonsentrasi. 

2. Buckling 

3. Analisa getaran 

Problem non-struktur yang dapat dipecahkan meliputi : 

1. Perpindahan panas dan massa 

2. Mekanika fluida, termasuk aliran fluida lewat media 

porus 
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3. Distribusi dari potensial lstrik dan potensial magnet 

Gaya - gaya akibat aliran yang bekerja pada geometri 

kompleks,umumnya sulit dipecahkan melalui matematika 
analisis. Hal ini disebabkan karena matematika analisis 

memerlukan besaran atau harga yang harus diketahui pada 

setiap titik pada geometri yang dikaji. Penyelesaian analisis 

dari suatu persamaan differensial suatu geometri yang 

kompleks, interaksi benda dan aliran yang rumit, tidak 

mudah diperoleh. Formulasi dari metode elemen hingga 

dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan ini. 

c. Meshing 

Meshing merupakan proses membagi geometri yang 

telah dibuat menjadi bagian-bagian kecil yang disebut 

sebagai kontrol volume. Persamaan konservasi energi, 

massa, momentum, dan persamaan lain diterapkan di 

masing-masing kontrol volume. Ukuran mesh yang 

digunakan sangat menentukan seberapa valid hasil simulasi. 

Semakin kecil mesh yang digunakan, maka semakin baik 

pula akurasinya. Namun, seiring semakin besar pula cost 

untuk komputasinya. Selain ukuran mesh, jenis mesh yang 

digunakan juga sangat mempengaruhi kualitas mesh. Setelah 

dilakukan proses meshing dan pemodelan maka langkah 

selanjutnya adalah menentukan boundary condition atau 

pemilihan kondisi batas. Pemilihan kondisi batas harus tepat 

agar mendapatkan hasil yang valid. Kondisi batas harus 

sesuai dengan kondisi batas benda dan lingkungan yang 

disimulasikan. Masing-masing kondisi batas dideskripsikan 

pada Tabel 3.8. Penentuan persamaan turbulensi yang 

digunakan pada penelitian ini adalah k-epsilon standart with 

stadard wall functions turbulensi yang digunakan pada 

penelitian ini adalah k-epsilon standart with stadard wall 

functions. 
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Gambar 3.6 Hasil meshing 

 
Tabel 3.8 Kondisi Batas 

 

 
Input Air 

Flow regime: subsonic 

The injection velocity is 10 m/s 

Heat transfer: static temperature: 500C 

The turbulence intensity is 10% 

Mass fraction of oxygen: 0.232 

 

 

 
Input fuel 

Flow direction: normal to boundary 

condition 

Mass Flow Rate is 0.0011 kg/s 

Flow regime: subsonic 

The temperature is 500C 

The turbulence intensity is 10% 

Thermal radiation: local temperature 

 
Outlet 

Flow regime: subsonic 

The relative pressure is 0 Pa 

Thermal radiation: local temperature 

 

Wall 

Wall boundary condition was no slip wall 

Diffuse fraction: 1 

Wall emissivity was 0.95 

Thermal radiation: opaque 
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Mesh adalah bagian yang sangat penting yang harus dilakukan 

sebelum memulai perhitungan CFD. Mesh terdiri dari 47.277 

node, 253.601 elemen dengan tipe elemen adalah tetrahedral. 

Setelah tahap penentuan domain dan persamaan turbulensi 

selesai, maka tahap selanjutnya adalah melakukan iterasi dari 

data input tersebut. Iterasi yang dilakukan berdasarkan 

persamaan dasar dinamika fluida pada metode numerikal 

Computational Fluid Dynamic. Pada tahap ini dilakukan 

iterasi sampai hasil yang diperoleh konvergen. Hasil yang 

konvergen ditandai dengan nilai Root Mean Square (RMS) 

dibawah 1e-04. Setelah proses iterasi selesai, maka akan 

diperoleh hasil simulasi berupa profil distribusi temperatur. 

d. Simulasi CFX 

Setelah membuat mesh ruang bakar, maka langkah 

selanjutnya adalah melakukan simulasi dengan mengunakan 

program ANSYS CFX. ANSYS CFX ini akan melakukan 

perhitungan dari dinamika fluida pada ruang bakar. CFX 

solution melakukan beberapa kali iterasi perhitungan untuk 

mendapatkan hasil yang konvergen. Solusi di katagorikan 

konvergen ketika global residual convergence bernilai 0. 

Artinya ketika nilai residual semakin mendekati 0, maka 

semakin akurat hasil perhitungan. Pada simulasi ini untuk 

mendapatkan solusi yang konvergen, jumlah iterasi yang 

digunakan adalah 100 iterasi dengan kriteria konvergen pada 

nilai 0,0001.Setelah didapatkan solusi yang konvergen maka 

hasil yang akan ditampilkan adalah distribusi temperatur. 

 
Gambar 3.7 Hasil Perancangan Pada Real Plan 
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Gambar 3.8 Hasil Perancangan Pada Mode Flameless 
 

Gambar 3.9 Hasil Validasi 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Validasi Hasil Simulasi CFD 

Validasi adalah salah satu cara yang dilakukan untuk 

menemukan hasil simulasi yang dianggap paling benar. Ada 

berbagai cara yang dapat dilakukan untuk validasi, contohnya 

seperti grid independency, error parameter hasil simulasi yang 

dibandingkan dengan hasil eksperimen, dan lain – lain. Pada 

penelitian ini, validasi diperoleh dengan membandingkan hasil 

perancangan dangan hasil eksperimen dari data real plan. 

Tujuan utama dari validasi adalah untuk membuktikan 

bahwa pola meshing yang digunakan adalah tepat. Pola meshing 

yang tepat didapatkan dengan cara memperkecil skala mesh 

sehingga didapatkan error perubahan hasil untuk setiap pola  

yang diperkecil tidak lebih dari 10%. Pada proses simulasi 

didapatkan nilai temperatur yang nantinya akan dibandingkan 

dengan variasi real plan. 

Selain itu, untuk membuktikan bahwa perhitungan  

numerik yang dilakukan oleh perangkat lunak adalah benar, 

maka telah dilakukan validasi terhadap perhitungan distribusi 

temperatur pada data real plan, sehingga hasil tersebut bisa 

digunakan. Pada validasi terhadap perhitungan, perhitungan 

numerik dapat dikatakan valid apabila error tidak lebih dari 5%. 

Hasil dari validasi perhitungan ditunjukan pada Tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1 Hasil validasi temperatur 

Parameter 
Hasil 

Perhitungan 
Hasil Simulasi Error (%) 

Real plan 502,57 491,9 2,123 % 

Pada validasi temperatur terhadap perhitungan yang telah 

dilakukan didapatkan maksimum error sebesar 2,123%, sehingga 

perhitungan numerik yang digunakan dapat dikatakan valid. 
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Error yang dihasilkan pada validasi ini disebabkan oleh 

perhitungan yang dilakukan dan pengamatan pada hasil simulasi. 

 

4.2 Data Hasil Simulasi 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis reaksi pembakaran, 

didapatkan nilai distribusi temperatur dengan menggunakan data 

real plan pada masing-masing saluran masuk (input). Nilai 

distribusi temperatur tersebut digunakan untuk nilai inisialisasi 

pada preprocessing simulasi CFD. Pada proses terakhir yaitu 

postprocessing didapatkan beberapa data simulasi CFD berupa 

distribusi temperatur yang kemudian akan dihitung efisiensi dan 

konsumsi bahan bakar yang digunakan setiap harinya, hal ini 

bertujuan untuk upaya penghematan bahan bakar yang  

dihasilkan oleh proses pembakaran tersebut. 

 

4.2.1 Hasil Simulasi Reaksi Pembakaran Pada Real Plan 

 

Gambar 4.1 Hasil Perancangan Pada Real Plan 

Tabel 4.2 Data Performansi Pada Real Plan 

Fuel gas flow 

(kg/s) 

Fuel Temp 

(0C) 

Effisiensi (%) 

0,0038 29,4 22,7 

0,0041 28,5 25,3 

0,0044 27,6 25,7 

0,0044 29,3 27,3 
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Tabel 4.2 Lanjutan 

Fuel gas flow 

(kg/s) 

Fuel Temp 

(0C) 

Effisiensi (%) 

0,0047 29,2 26,3 

0,0050 29,1 28,7 

0,0052 29,3 28,3 

0,0052 29,5 28,6 

0,0055 28,5 28,7 

0,0058 28,4 29,2 

0,0061 29,2 29,3 

0,0061 28,8 29,3 

0,0063 28,7 29,4 

 

Gambar 4.1 menunjukkan kontur dari temperatur untuk 

pembakaran yang ada pada real plan dengan bahan bakar natural 

gas/ methane. Dalam perancangan tersebut terdapat 2 variabel 

input, yaitu fuel temperature dan mass flow rate, dimana 

pengaturan fuel temperature dan mass flow rate ini berdasarkan 

data yang ada di PT PJB Gresik. Besar nilai fuel temperature dan 

mass flow rate adalah 28,70C dan 0,0063 kg/s. Hasil yang 

didapatkan adalah karakteristik sebuah proses pembakaran. Dari 

kontur temperatur kita bisa memperkirakan daerah mana yang 

belum dan sudah terjadi proses pembakaran. Hal ini bertujuan 

untuk mendapatkan daerah pembakaran yang paling efisisen atau 

bisa juga untuk mendapatkan perkiraan kondisi pencampuran 

bahan bakar yang paling efisien. Pada gambar 4.1 daerah kontur 

berwarna biru gelap merupakan daerah dimana proses 

pembakaran belum terjadi, daerah tersebut adalah input ruang 

bakar. Pada daerah ini temperatur masih rendah diakibatkan 

bahan bakar yang belum tercampur sempurna sehingga belum 

terjadi proses pembakaran. Ketika bahan bakar megalami 

pencampuran yang cukup untuk menghasilkan pembakaran, maka 

terjadilah pembakaran. Temperatur ruang bakar akan semakin 

meningkat dengan ditandai warna biru muda hingga kuning 

dengan fuel temperatur 475K – 649K. Hasil pencampuran yang 



34 

 

baik akan menghasilkan pembakaran yang baik pula. Pada 

gambar tersebut menghasilkan nyala api yang berpusat hanya 

pada bagian tengah ruang bakar saja sehingga terjadi perbedaan 

temperatur yang cukup tinggi. Hal ini ditandai oleh tingginya 

temperatur yang dilambangkan dengan warna merah dengan fuel 

temperature sebesar 736K. Nyala api yang dihasilkan tidak 

merata dan terjadi kenaikan temperatur maksimum pada bagian 

tengah ruang bakar. Pencampuran bahan bakar dan penguapan 

bahan bakar terjadi, sehingga semakin banyak udara  yang 

tersedia dari saluran masuk (lnput) yang menyebabkan 

pembakaran meningkat dan maksimal tercapai. Temperatur yang 

tidak merata tidak baik untuk sistem turbin gas karena akan 

berimbas pada pengurangan efisiensi dan kerusakan material. 

Terutama pada bagian outlet ruang pembakaran, karena 

temperatur yang tidak merata tersebut akan berimbas pada 

keretakan blade turbine dan ini menjadi hal yang sangat fatal. 

Saat akan keluar dari ruang bakar mengalami penurunan 

temperatur yang ditandai dengan warna orange dengan 

temperatur 692K. 

 

4.2.2 Hasil Simulasi Reaksi Pembakaran Mode Flameless 

1. Perancangan dengan mass flow rate konstan 

Tabel 4.3 Perancangan dengan mass flow rate konstan 

Fuel 

temperature 

(0C) 

Mass 

flow rate 

(kg/s) 

Hasil 

50 0,0011 
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Tabel 4.3 Lanjutan 

Fuel temperature 

(0C) 

Mass flow 

rate (kg/s) 

Hasil 

250 0,0011 

 

450 0,0011 

 

650 0,0011 

 

 

Tabel 4.4 Tabel Data Perancangan 1 

Fuel gas flow 

(kg/s) 

Fuel Temp 

(0C) 

Effisiensi 

(%) 

0,0011 50 35,9 

0,0011 100 34,8 

0,0011 150 33,8 

0,0011 200 32,9 

0,0011 250 31,9 
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Tabel 4.4 Lanjutan 

Fuel gas flow 

(kg/s) 

Fuel Temp 

(0C) 

Effisiensi 

(%) 

0,0011 300 31,2 

0,0011 350 30,3 

0,0011 400 29,6 

0,0011 450 27,3 

0,0011 500 26,9 

0,0011 550 26,5 

0,0011 600 25,8 

0,0011 650 24,1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Grafik Hubungan Temperatur dan Effisiensi 

 

A. Analisa Distribusi Temperatur 
Perancangan mode flameless dilakukan dengan merubah 

nilai fuel temperature dengan mass flow rate konstan. Hasil 

terbaik didapat pada temperatur 500C dan mass flow rate 0.0011 

kg/s. Dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa proses pembakaran 

menghasilkan pembakaran yang lebih efektif jika dibandingkan 

dengan perancangan sebelumnya. Dalam proses pembakaran, 

diperlukan variabel – variabel yang tepat agar didapat hasil yang 
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maksimal, dalam hal ini temperatur tertingginya. Semakin tinggi 

nilai fuel temperature dan mass flow rate pada inletnya belum 

tentu temperatur pembakaran yang dihasilkan semakin baik, 

melainkan akan semakin rendah dikarenakan material bahan 

bakar terlanjur mengalir sebelum sampai dibakar. Demikian juga 

sebaliknya, semakin kecil fuel temperature dan mass flow rate, 

bukan berarti menurunkan temperatur pembakaran, melainkan 

meningkatkan temperatur akhir. Hal tersebut bisa terjadi 

dikarenakan kondisi pencampuran yang sesuai, peristiwa 

pembakaran akan terjadi secara sempurna, artinya semua bahan 

bakar dan udara terbakar habis atau sesuai dengan persamaan 

kimianya. Jadi pada kondisi ini menunjukkan  proses 

pencampuran bahan bakar dan udara serta terjadinya pembakaran 

yang lebih baik jika dibandingkan sebelumnya. 

Dilihat dari penyebaran panasnya, perancangan ini 

memiliki penyebaran paling merata jika dibandingkan lainnya. 

Hal ini ditandai oleh hampir meratanya warna orange kemerahan 

yang menandakan temperatur panas, pada kontur temperaturnya. 

Oleh karena itu, temperatur di ruang bakar pada kondisi 

sebelumnya memiliki persebaran yang kurang merata, 

dibandingkan pada kondisi saat ini yang memiliki panas yang 

lebih merata. Panas yang merata ini menandakan hasil 

pembakaran yang cenderung efektif dan bisa digunakan untuk 

upaya penghematan bahan bakar. Adapun nyala api akan 

menyebar secara merata dalam ruang bakar dengan kecepatan 

normal sehingga campuran udara bahan bakar terbakar pada 

suatau periode yang sama. Tekanan gas yang diakibatkan oleh 

proses ini akan merata dalam ruang bakar. 

 

B. Analisa Laju Alir Massa Bahan Bakar 
Perancangan pertama dilakukan dengan merubah nilai fuel 

temperature dengan mass flow rate konstan. Hasil yang didapat 

adalah laju pembakaran dipengaruhi oleh temperatur, semakin 

tinggi temperatur maka semakin singkat waktu yang dibutuhkan 

dalam pembakaran, tingginya temperatur juga berpengaruh pada 
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pencapaian titik puncak laju pembakaran. Temperatur 

pembakaran berbanding lurus dengan laju pengurangan bahan 

bakar. Ketika temperatur pembakaran semakin tinggi, maka  

bahan bakar akan semakin cepat meluruh dan semakin cepat 

terbakar. Temperatur yang terlalu tinggi akan merusak komponen 

yang ada di turbin gas, karena temperatur yang tinggi akan 

berdampak pada combustor basket. Salah satu hal yang bisa 

berdampak pada combustor basket adalah terjadinya burn out. 

Burn out berhubungan dengan masalah penyemprotan, arah 

semprotan harus 550 – 600, jika lebih dari 600 maka akan 

menyebabkan burn out. Burn out berhubungan dengan thermal 

spot, thermal spot diakibatkan karena burn out yang tidak merata 

yang disebabkan oleh nozzle. Thermal spot terjadi apabila 

terdapat temperatur tinggi pada satu titik. 

 

2. Perancangan dengan temperatur konstan 

Tabel 4.5 Perancangan dengan temperatur konstan 

Fuel 

temperature 

(0C) 

Mass flow 

rate (kg/s) 

Hasil 

50 0,0011 

 

50 0,0028 
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Tabel 4.5 Lanjutan 

Fuel temperature 

(0C) 

Mass flow 

rate (kg/s) 

Hasil 

50 0,0062 

 

50 0,0082 

 

 
Tabel 4.6 Tabel Data Perancangan 2 

Fuel gas flow 

(kg/s) 

Fuel temp 

(0C) 

Efisiensi 

(%) 

0,0011 50 25,4 

0,0015 50 18,7 

0,0019 50 14,7 

0,0023 50 12,1 

0,0028 50 10,0 

0,0032 50 8,7 

0.0041 50 6,8 

0,0051 50 5,4 

0,0062 50 4,5 

0,0066 50 4,2 

0,0072 50 3,9 
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Tabel 4.6 Lanjutan 

Fuel gas flow 

(kg/s) 

Fuel temp 

(0C) 

Efisiensi 

(%) 

0,0078 50 3,6 

0,0082 50 3,4 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 
Gambar 4.3 Grafik Hubungan Mass Flow Rate dan Efisiensi 

 

A. Analisa Distribusi Temperatur 
Perancangan kedua dilakukan dengan merubah laju alir 

bahan bakar dengan temperature yang konstan. Hasil yang 

didapatkan adalah distribusi temperatur yang tidak merata, namun 

hanya terkonsentrasi pada bagian ruang bakar pembakaran, 

sehingga terjadi perbedaan temperatur yang tinggi. Perubahan 

temperatur yang semakin tinggi bisa mengakibatkan konsumsi 

bahan bakar yang dibutuhkan ruang bakar semakin besar. 

Peningkatan ini dapat terjadi karena dengan meningkatnya 

temperatur bahan bakar akan menyebabkan bahan bakar menjadi 

lebih mudah terbakar sehingga akan mempersingkat waktu 

pembakaran. Dengan meningkatkan temperatur bahan bakar akan 

menyebabkan bahan bakar lebih cepat untuk mencapai kondisi 

penyalaan sendirinya. Pada temperatur yang tinggi waktu 

pembakaran akan semakin singkat. Hal ini akan berakibat pada 

E
fi

si
en

si
 



41 

 

bahan bakar yang digunakan akan semakin banyak dan dapat 

menyebabkan pemborosan pada pemakaian bahan bakar. 

Effisiensi suatu ruang bakar dapat didefinisikan sebagai besarnya 

pemanfaatan panas yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar 

menjadi energi panas. Panas/ tenaga yang diberikan oleh bahan 

bakar dapat dilihat melalui besarnya konsumsi bahan bakar. 

 

B. Analisa Laju Alir Bahan Bakar 
Perancangan kedua dilakukan dengan merubah nilai mass 

flow rate dengan fuel temperature konstan. Pada temperatur yang 

sama terlihat bahwa semakin tinggi laju alir yang di semprotkan 

pada ruang bakar menyebabkan nyala api semakin pendek, hal ini 

terlihat pada laju alir 0,0011 kg/s menghasilkan nyala api 767,7 K 

sedangkan pada laju alir 0,0082 menghasilkan nyala api sebesar 

763,3 K.Hasil yang merata didapat pada temperature 500C dengan 

laju alir 0,0011 kg/s. Hal ini dikarenakan bahan bakar dengan 

nilai laju alir yang rendah lebih baik karena dapat menghemat 

penggunaan bahan bakar. Hal ini menunjukkan bahwa 

penggunaan bahan bakar rendah dapat meningkatkan efisiensi 

pembakaran. 
 

3. Perancangan dengan temperatur dan mass flow rate berubah 

Tabel 4.7 Perancangan dengan kedua-duanya berubah 

Fuel 

temperature 

(0C) 

Mass 

flow rate 

(kg/s) 

Hasil 

50 0,0011 
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Tabel 4.7 Lanjutan 

Fuel temperature 

(0C) 

Mass flow 

rate (kg/s) 

Hasil 

250 0,0028  

450 0,0062  

650 0,0082  

 

Tabel 4.8 Tabel Data Perancangan 3 

Fuel gas flow 

(kg/s) 

Fuel temp 

(0C) 

Effisiensi 

(%) 

0,0011 50 35,9 

0,0015 100 25,4 

0,0019 150 19,6 

0,0023 200 15,7 

0,0028 250 12,5 

0,0032 300 10,7 

0,0041 350 8,6 
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Tabel 4.8 Lanjutan 

Fuel gas flow 

(kg/s) 

Fuel temp 

(0C) 

Effisiensi 

(%) 
0,0051 400 6,4 

0,0062 450 4,8 

0,0066 500 4,2 

0,0072 550 3,7 

0,0078 600 3,4 

0,0082 650 3,2 

 

 
    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 
Gambar 4.4 Grafik Hubungan Mass Flow Rate, Temperatur, dan 

Efisiensi 

 
Perancangan ketiga yaitu mass flow rate dan fuel temperature 

berubah. Pada turbin gas, bahan bakar gas langsung di supply ke 

ruang bakar melalui nozzle. Nozzle berfungsi sebagai tempat 

masuknya bahan bakar ke dalam combustion chamber. Satu buah 

nozzle bahan bakar digunakan untuk satu ruang bakar. Proses 

penyemprotan bahan bakar dilakukan pada saluran masuk (input) 

yang kemudian disesuaikan dengan pola laju alir bahan bakar 

untuk mendapatkan pembakaran yang optimal. Laju alir bahan 
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bakar berbanding terbalik dengan temperatur  pembakaran, 

dimana semakin cepat laju alir bahan bakar yang dihasilkan dari 

ruang bakar, maka temperatur yang dihasilkan akanmsemakin 

rendah. Hal itu disebabkan udara akan mengurangi/ 

memperlambat pencapaian temperatur maksimum, karena panas 

temperatur akan ikut terbuang seiring laju udara yang dikenakan 

pada bahan bakar. Kenaikan temperatur akan membuat bahan 

bakar lebih cepat habis dan berdampak pada lebih pendeknya 

waktu pembakaran. Semakin tinggi temperatur maka akan 

menyebabkan bahan bakar terbakar diawal. Dengan laju alir 

bahan bakar yang lebih rendah akan meyebabkan terjadinya 

pembakaran yang sempurna. Meningkatnya laju alir bahan bakar 

akan membuat nyala api semakin pendek. Hal ini dikarenakan 

semakin banyaknya bahan bakar yang disemprotkan ke ruang 

bakar sehingga bahan bakar akan cepat terbakar. Laju alir bahan 

bakar memiliki efek penting terhadap perpindahan panas. Jika 

nyala api mengalami penurunan, maka pada akhirnya akan 

mengurangi proses transfer panas. Udara akan mengurangi atau 

memperlambat pencapaian temperatur maksimum, karena panas 

temperatur akan ikut terbuang seiring laju udara yang di kenakan 

pada bahan bakar. 

4.3 Pembahasan 

Pada penelitian ini terdapat 39 variasi untuk mode 

flameless dengan variasi kenaikan laju alir bahan bakar, variasi 

temperatur bahan bakar, dan variasi perubahan pada kedua- 

duanya. Pada simulasi CFD dilakukan pengambilan data berupa 

distribusi temperatur yang kemudian dilakukan perhitungan 

effisiensi dan konsumsi bahan bakar yang dihasilkan pada 

berbagai macam variasi tersebut. 

 

4.3.1 Hasil Penerapan Flameless Combustion 

Perancangan dengan mode flameless menunjukkan bahwa 

proses pembakaran menghasilkan pembakaran yang lebih efektif 

jika dibandingkan dengan perancangan real plan. Dalam proses 
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pembakaran, diperlukan variabel - variabel yang tepat agar 

didapat hasil yang maksimal, dalam hal ini temperatur 

tertingginya. Semakin tinggi nilai fuel temperature dan mass flow 

rate pada inletnya belum tentu temperatur pembakaran yang 

dihasilkan semakin baik, melainkan akan semakin rendah 

dikarenakan bahan bakar terlanjur mengalir sebelum sampai 

dibakar. Demikian juga sebaliknya, semakin kecil fuel 

temperature dan mass flow rate, bukan berarti menurunkan 

temperatur pembakaran, melainkan meningkatkan temperatur 

akhirnya. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan kondisi 

pencampuran yang sesuai, peristiwa pembakaran akan terjadi 

secara sempurna, artinya semua bahan bakar dan udara terbakar 

habis atau sesuai dengan persamaan kimianya. Jadi pada kondisi 

ini menunjukkan proses pencampuran bahan bakar dan udara  

serta terjadinya pembakaran yang lebih baik dibandingkan 

sebelumnya. 

Dilihat dari penyebaran panasnya, perancangan  ini 

memiliki penyebaran paling merata jika dibandingkan lainnya. 

Panas yang merata ini menandakan hasil pembakaran yang 

cenderung efektif dan bisa digunakan untuk upaya penghematan 

bahan bakar. Adapun nyala api akan menyebar secara merata 

dalam ruang bakar dengan kecepatan normal sehingga campuran 

udara bahan bakar terbakar pada suatau periode yang sama. 

Tekanan gas yang diakibatkan oleh proses ini akan merata dalam 

ruang bakar. 

Tabel 4.9 Data Kenaikan Efisiensi dengan penerapan mode 

flameless 
Efisiensi Real Plan Efisiensi Flameless Kenaikan Efisiensi 

22,7 35,9 13,2 

25,3 34,8 9,5 

25,7 33,8 8,1 

27,3 32,9 5,6 

26,3 31,9 5,6 

Kenaikan Efisiensi Maksimum 13,2 
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Tabel 4.10 Data Konsumsi Bahan Bakar 

M. fuel 

(kg/s) 

Daya 

(Kw) 

Sfc 

(kg/kwh) 

Sfc 

(mmBtu) 

Sfc Real Plan 

(mmBtu) 
0,0011 848,374 4,6678 15927,19 25528,51 

0,0015 819,485 6,5895 22484,30 26689,55 

0,0019 801,445 8,5346 29121,26 29772,08 

0,0023 776,341 10,6654 36391,85 30942,01 

0,0028 752,877 13,3886 45683,80 27584,12 

0,0032 732,945 15,7174 53629,99 28821,45 

0,0041 754,643 19,5589 66737,73 28011,54 

0,0051 696,865 26,3466 89898,33 27637,89 

0,0062 641,989 34,7670 118629,93 27187,99 

0,0066 596,322 39,8443 135954,39 27102,31 

0,0072 580,300 44,6665 152408,42 27995,08 

0,0078 573,993 48,9205 166923,67 27584,12 

0,0082 565,162 52,2328 178225,71 27920,25 

 

Dari hasil perhitungan specific fuel consumption (sfc) didapatkan 

penghematan bahan bakar pada perancangan dengan laju alir 

bahan bakar 0,0011; 0,0015, dan 0,0019 pada temperatur 500C. 

Hal ini bisa dimanfaatkan oleh PT PJB Gresik dalam upaya 

penghemataan penggunaan bahan bakar, khususnya pada turbin 

gas. 
 

4.3.2 Pengaruh Perubahan Temperatur Terhadap 

Performansi Ruang Pembakaran 

Perubahan temperatur yang semakin tinggi bisa 

mengakibatkan konsumsi bahan bakar yang dibutuhkan ruang 

bakar semakin besar. Peningkatan ini dapat terjadi karena dengan 

meningkatnya temperatur bahan bakar akan menyebabkan bahan 

bakar menjadi lebih mudah terbakar sehingga akan 

mempersingkat waktu pembakaran. Dengan meningkatkan 

temperatur bahan bakar akan menyebabkan bahan bakar lebih 

cepat untuk mencapai kondisi penyalaan sendirinya. Pada 
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temperatur yang tinggi waktu pembakaran akan semakin singkat. 

Hal ini akan berakibat pada bahan bakar yang digunakan akan 

semakin banyak dan dapat menyebabkan pemborosan pada 

pemakaian bahan bakar. Effisiensi suatu ruang bakar dapat 

didefinisikan sebagai besarnya pemanfaatan panas yang 

dihasilkan dari pembakaran bahan bakar menjadi energi panas. 

Panas/ tenaga yang diberikan oleh bahan bakar dapat dilihat 

melalui besarnya konsumsi bahan bakar. 

 

4.3.3 Pengaruh Laju Alir Bahan Bakar Terhadap 

Perfomansi Ruang Pembakaran 

Laju aliran massa bahan bakar yang di supply pada ruang 

bakar dari unit turbin gas juga dapat memperngaruhi performansi 

ruang bakar. Laju alir massa berhubungan dengan kalor hasil 

pembakaran. Udara adalah campuran dari beberapa molekul 

seperti oksigen, nitrogen, dan karbondioksida yang merupakan 

tiga bagian terbesar dan molekul – molekul gas yang membentuk 

udara. Sama seperti tekanan, semakin besar tekanan yang 

diberikan maka temperatur maksimum dari hasil pembakaran juga 

akan semakin tinggi. Kenaikan temperatur disebabkan oleh 

naiknya laju alir reaksi bahan bakar. 



48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halaman ini sengaja dikosongkan 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil simulasi, analisa dan pembahasan yang 

telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Penerapan konsep flameless combustion pada ruang 

pembakaran turbin gas dapat meningkatkan performansi 

ruang bakar dengan menurunkan laju alir bahan bakar 

sebesar 0,0011 kg/s dan menaikkan temperatur bahan 

bakar sebesar 500C, peningkatan efisiensi yang dihasilkan 

sebesar 13,2 %. 

b. Perubahan temperature bahan bakar dan laju alir bahan 

bakar dapat mempengaruhi efisiensi yang dihasilkan 

selama proses pembakaran. Semakin tinggi nilai 

temperature bahan bakar dan laju alir bahan bakar pada 

inletnya belum tentu temperatur pembakaran yang 

dihasilkan semakin baik, melainkan akan semakin 

rendah dikarenakan bahan bakar terlanjur mengalir 

sebelum sampai dibakar. Demikian juga sebaliknya, 

semakin kecil temperature bahan bakar dan laju alir 

bahan bahan bakar, bukan berarti menurunkan 

temperatur pembakaran, melainkan meningkatkan 

temperatur akhirnya. Hal dikarenakan kondisi 

pencampuran yang sesuai, peristiwa pembakaran akan 

terjadi secara sempurna, artinya semua bahan bakar dan 

udara terbakar habis atau sesuai dengan persamaan 

kimianya. 

c. Dari hasil perhitungan specific fuel consumption (sfc) 

didapatkan penghematan bahan bakar pada perancangan 

dengan laju alir bahan bakar 0.0011 kg/s dengan sfc 

15927.19 mmBtu, 0.0015 kg/s dengan sfc 22484.3 

mmBtu, dan 0.0019 kg/s dengan sfc 29121.26 mmBtu. 

Hal ini bisa dimanfaatkan oleh PT PJB Gresik dalam 
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upaya penghemataan penggunaan bahan bakar, 

khususnya pada turbin gas. 

 

5.2 Saran 

Saran dan rekomendasi yang dapat diberikan dari penelitian 

ini adalah: 

 Performansi dari konsep Flameless masih dapat 

ditingkatkan dengan dilakukan analisis kecepatan bahan 

bakar, analisis tekanan, dan perhitungan air fuel ratio 

dari campuran fluida 

 Dapat dilakukan analisis dimensional pada desain ruang 

bakar dalam bentuk yang lain. 
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Lampiran A 

Tabel A.1 Performance Test Gas Turbin 

Fuel Gas 

Flow 

(KNm3/h) 

Fuel gas 

press 

(Kg/cm2g) 

Fuel Gas 

Temp (0C) 

Exhaust 

Temp (0C) 

Effisiensi 

GT (%) 

30,1 20,6 29,3 508,2 29,1 

30,9 20,7 29,1 510,3 29,6 

29,9 20,8 29,1 506,8 29,1 

29,5 20,6 29,2 506,1 29 

30 20,7 29,2 509,1 29,3 

31,3 20,4 29,1 518,3 29,4 

30,2 20,5 29,1 517,4 29,6 

29,3 20,6 29 507,1 28,9 

29,6 20,5 29 508,1 29,3 

30,1 20,5 29 509,7 29,5 

30,7 20,6 28,9 510,5 29,5 

30 20,5 29 511,7 29 

30,7 20,4 29,1 513,1 28,9 

30 20,5 29,1 514,6 29,2 

29,8 20,5 29 509,8 29,3 

29,8 20,2 29,1 514,5 29 

30,6 20,4 29 509,8 29,1 

28,6 20,5 28,9 504,8 29,1 

28,6 20,8 29 496,5 28,6 

27,8 20,6 29,2 496,2 29 

28,6 20,5 29,2 499,6 28,6 

29,4 20 29,3 497,6 28,4 

28,9 20,2 29,3 504 29,1 

28,4 20,7 29,3 497,8 28,4 

26,2 20,7 29,7 492,9 28,6 

28,1 20,5 30,2 492,4 27,9 

28,7 20,5 30,5 490,9 28 

29,5 20,5 30,4 500,4 29,3 

 



 
Fuel Gas 

Flow 

(KNm3/h) 

Fuel gas 

press 

(Kg/cm2g) 

Fuel Gas 

Temp (0C) 

Exhaust 

Temp (0C) 

Effisiensi 

GT (%) 

25,8 20,9 30,3 499 28,7 

27,3 20,5 30,3 492,7 28 

28,2 20,4 30,3 495,2 28,2 

31,5 20,4 30 518,7 30,1 

32,4 20,4 29,7 522,9 29,1 

28,2 20,4 29,6 512,2 29,4 

28,9 20,5 29,5 490,6 27,9 

27 20,6 29,5 491,7 28,6 

27,9 20,5 29,4 493,5 28,6 

31,9 20,1 29,3 511 28,7 

31,9 19,7 29 524,9 30 

27,6 20,1 28,7 505,4 29 

28,9 20,1 28,4 493,8 28,6 

27,5 20,1 28,3 494 28,6 

27,1 20,1 28,3 492,6 29 

26,3 20,3 28,4 492,3 28,6 

25,8 20,7 28,4 498,8 28,4 

29,1 20,2 28,6 494,1 28,7 

27,3 20,4 28,8 490,7 28,4 

25,1 20,6 28,8 495,6 28,5 

26,5 20,4 28,9 497,2 27,1 

27,6 20,4 28,9 496,3 28,5 

26,9 20,6 29 491,7 28,3 

27,5 20,3 29 492,3 28,5 

27,8 20,4 29,2 495,4 28,7 

27,8 20,6 29,1 496,8 28,3 

28,5 20,4 29,1 492,7 28,8 

29,2 20,3 29,2 496,6 29,2 

29,8 20,5 29,1 502,5 28,9 

28,1 20,5 29,1 501,2 29,2 

27,8 20,3 29,2 497,5 28,4 



 
Fuel Gas 

Flow 

(KNm3/h) 

Fuel gas 

press 

(Kg/cm2g) 

Fuel Gas 

Temp (0C) 

Exhaust 

Temp (0C) 

Effisiensi 

GT (%) 

27,5 20,5 29,3 495 28,9 

26 20,7 29,3 494 28,3 

28,1 20,3 29,4 498,6 28,5 

29,3 20,4 29,3 507,4 28,9 

29,8 20,4 29,1 510,7 28,8 

27,7 20,5 29,2 504,9 28,8 

27,2 20,5 29,4 496,6 28,5 

27,9 20,4 29,5 496,4 29 

28,3 20,5 29,5 497,8 29,1 

29,1 20,4 29,3 500,8 28,5 

27,8 20,5 29,3 502,7 28,8 

28,7 20,5 29,3 495,7 28,1 

27,6 20,5 29,3 501 29,2 

27,9 20,5 29,3 496,9 28,6 

26,9 20,7 29,4 491,7 28,4 

28,9 20,2 29,4 495 28 

29,3 20,6 29,3 500,4 29,1 

31,4 20,3 29 510,3 29,2 

29,8 20,4 29 519,6 29,3 

31,9 20,4 28,9 516,3 29,4 

30,5 20,1 28,8 517,8 29,5 

29,8 20 28,8 509,7 28,7 

30,7 20,3 28,5 510,5 29,4 

30,8 20,2 28,4 513,4 29,5 

30,9 19,9 28,4 513,2 29,2 

30,5 20,3 28,5 508 28,9 

28,3 20,2 28,5 496,7 28,5 

28,3 20,3 28,6 492,9 28,6 

29,3 20,2 28,6 500,6 28,7 

29,6 20,2 28,5 502,5 28,9 

30,7 19,9 28,4 507,3 28,8 



 
Fuel Gas 

Flow 

(KNm3/h) 

Fuel gas 

press 

(Kg/cm2g) 

Fuel Gas 

Temp (0C) 

Exhaust 

Temp (0C) 

Effisiensi 

GT (%) 

30,2 20,1 28,4 514,2 29,6 

29,6 20,3 28,3 512,8 29,2 

30,5 20,2 28,3 510 29 

30,4 20,2 28,4 505 29,1 

28,4 20,4 28,4 497 28,8 

29,7 20,1 28,4 500,9 28,6 

29,7 20,3 28,5 502,6 29,2 

28,4 20,4 28,5 496,9 28,6 

28 20,3 28,5 492,8 28,7 

29,4 20,1 28,6 491,9 28,4 

26 20,5 28,5 492,9 28,7 

29,5 20,1 28,4 494,9 28,8 

27,2 20,6 28,5 493,9 27,9 

31,1 20,4 28,6 504,6 28,8 

30 20,3 28,7 516,2 29,8 

31,2 20,4 28,7 508,2 29 

30,8 20,2 28,7 515 29,3 

30,1 20,5 28,6 517,4 29,7 

30,3 20,3 28,5 509,7 28,7 

30,2 20,1 28,6 504,6 28,6 

30,5 20,3 28,5 512,5 29,2 

30,4 20,1 28,4 515,2 29,3 

28,7 20,4 28,5 506,4 28,8 

30,5 20,1 28,3 506,1 29,1 

31,3 20 28,3 519 29,6 

31,2 20,3 28,2 515,5 28,9 

31,7 20,1 28,2 515,5 29,3 

29 20,3 28,4 512,7 29,2 

30 20,4 28,4 503,2 28,4 

29,9 20,2 28,4 500,6 29 

29 20,2 28,5 505,4 29,4 



 
Fuel Gas 

Flow 

(KNm3/h) 

Fuel gas 

press 

(Kg/cm2g) 

Fuel Gas 

Temp (0C) 

Exhaust 

Temp (0C) 

Effisiensi 

GT (%) 

31,7 20,1 28,3 510,8 29,1 

30,9 20,3 28,3 516 30 

31,7 20,1 28,2 517,1 29,5 

30,8 19,9 28,2 522 29,5 

29,8 20 28,2 509,7 29 

29,9 20,1 28 505,1 28,5 

30,2 19,9 28 495,5 28,5 

28,8 20 28,1 498,5 28,7 

28,1 20,3 28,1 495,6 28,8 

27,7 20,4 28,2 492,5 28,4 

29,6 20,5 28,4 499,2 28,5 

28,4 20,3 28,5 502,9 29,2 

29,7 20,2 28,6 499,7 29,1 

28,1 20,6 28,6 497,1 28,6 

28,5 20,2 28,6 495,2 28,6 

28,3 20,4 28,6 494,1 28,7 

28,7 20,3 28,5 493,2 27,9 

28,2 20,3 28,6 497,7 29,2 

27,1 20,7 28,6 495 27,8 

25,4 20,5 28,6 494,9 28,3 

30,4 20 28,6 498,1 28,6 

30 20,3 28,3 507 29,4 

30,1 20,4 28,2 506,4 29,4 

28,3 20,4 28,3 505,9 29,2 

29,6 20,5 28,4 505,5 29 

29 20,5 28,4 503,5 29,1 

30,3 20,4 28,6 504,4 29,3 

28,4 20,5 28,7 506,7 28,9 

30,7 20,4 28,6 505 28,7 

30,5 20,4 28,6 509 29,4 

28,4 20,7 28,6 504,4 29,3 



 
Fuel Gas 

Flow 

(KNm3/h) 

Fuel gas 

press 

(Kg/cm2g) 

Fuel Gas 

Temp (0C) 

Exhaust 

Temp (0C) 

Effisiensi 

GT (%) 

27,2 20,7 28,7 496,1 28,7 

28,5 20,5 28,7 495,9 28,7 

29,6 20,4 28,8 496,2 28,7 

29 20,6 28,7 496,3 28,6 

27,9 20,7 28,6 493,9 27,9 

30 20,3 28,6 494,5 28,8 

29,3 20,5 28,7 495,3 28,1 

28,5 20,6 28,5 502,1 29 

31,3 20,6 28,4 506,8 29,2 

28,6 20,8 28,5 512 29,1 

29,7 20,7 28,6 503,5 28,4 

30,8 20,5 28,8 504,8 28,6 

29,1 20,8 28,9 504,7 29,1 

27,6 20,9 28,8 499,7 29 

30,8 20,6 28,9 504,3 28,8 

30,5 20,6 29 511,1 29 

31,1 20,7 28,9 512,5 29,9 

31 20,7 28,8 509,1 29,3 

29,6 20,8 28,9 498,3 29,1 

29,9 20,6 28,9 500,1 29,2 

29,7 20,7 28,9 506,8 29,2 

29,2 20,8 28,9 506,4 28,8 

31,8 20,5 28,8 509,9 29,3 

30,3 20,7 28,9 514,7 29,8 

29,4 20,9 28,9 498,6 28,7 

29,6 20,6 28,8 500,3 29,2 

30,9 20,6 28,9 508,3 29,8 

29,9 20,9 28,8 510,4 29,3 

30,4 20,7 28,8 503,4 28,7 

29,4 20,5 28,9 506,9 29,5 

31,1 20,6 28,9 515,1 29,5 



 
Fuel Gas 

Flow 

(KNm3/h) 

Fuel gas 

press 

(Kg/cm2g) 

Fuel Gas 

Temp (0C) 

Exhaust 

Temp (0C) 

Effisiensi 

GT (%) 

30,7 20,8 28,8 511,4 29,7 

30,8 20,6 28,7 501,5 29 

31,4 20,6 28,9 505,1 29,4 

29,7 20,8 28,9 502,9 29,5 

29,7 20,8 28,8 501,5 29 

29,9 20,6 28,8 502,1 29 

30,4 20,7 28,9 505,7 29,5 

32 20,7 28,7 507,8 29,4 

29,5 20,8 28,7 507 29,6 

24,3 21,2 28,9 498,9 28,9 

27,5 20,7 28,9 499,7 28,5 

27,9 20,7 29,1 497,2 28,3 

27 20,9 29,1 502,4 28,6 

28 20,7 29 494 28,7 

28,8 20,7 29 499,1 27,6 

28,1 20,8 29 495,9 28,2 

25,6 21,1 29 501,3 28,1 

26,9 20,8 29 508,3 27,5 

25,9 20,8 29,1 499 28,5 

25 21,1 29,1 503,5 28,7 

23,7 20,9 29 513,3 27,7 

24,6 20,8 29,2 521,7 27,9 

27,3 20,7 29,2 528,1 26,6 

26,8 20,9 29,1 516,5 28,1 

27,9 21 29,1 530,6 26,1 

26,2 20,9 29,1 511,4 28,6 

27 20,8 29,3 502,6 28,1 

26,8 21 29,3 499,8 28,6 

26,5 21 29,2 511,9 28,3 

23,6 21 29,3 513,3 28,5 

28,6 20,7 29,4 507,8 27,6 



 
Fuel Gas 

Flow 

(KNm3/h) 

Fuel gas 

press 

(Kg/cm2g) 

Fuel Gas 

Temp (0C) 

Exhaust 

Temp (0C) 

Effisiensi 

GT (%) 

28,6 20,9 29,2 498 28,7 

27 21,1 29 497,4 29,1 

28,3 20,8 29 497,1 28,6 

29,5 20,6 29,1 493,9 28,3 

27,8 21 29,1 492 28,8 

26,3 21,1 29,1 500,3 27,9 

26,9 20,8 29,1 497,5 28,4 

23 21,2 29,3 503,6 27,3 

24 21,1 29,2 508,3 26,3 

22 21,1 27,6 525,3 25,7 

20 20,8 29,4 474,7 22,7 

21 20,6 28,5 510,5 25,3 



 

Lampiran B 

Tabel B.1 Konsumsi Bahan Bakar Maret 2018 

Tanggal 
PLTGU 

(mmBtu) 

GT 3.1 

(mmBtu) 

GT 3.2 

(mmBtu) 

GT 3.3 

(mmBtu) 

1 200657,42 25071,87 25528,51 10335,89 

2 209183,23 25790,30 26689,55 13896,45 

3 174802,90 25076,85 25566,96 0 

4 187971,40 26793,59 27584,12 7031,24 

5 197544,68 27697,76 29772,08 11916,87 

6 189859,35 27321,32 28711,99 12883,69 

7 195319,11 27065,92 27995,08 9614,36 

8 197549,93 25962,35 26532,90 12349,31 

9 211117,44 24316,19 26743,67 14929,57 

10 189473,11 0 30942,01 19229,73 

11 195120,13 4734,30 23586,83 20965,99 

12 219397,71 25915,17 27102,31 17071,96 

13 220933,40 25536,33 26556,13 17581,68 

14 212287,08 25535,22 26233,01 9524,41 

15 225981,16 19276,91 28821,45 12881,31 

16 216624,92 26691,49 27920,25 16099,62 

17 199872,19 25010,76 25226,09 7533,35 

18 214411,70 23987,14 24029,31 22850,98 

19 216126,65 25988,14 26525,23 18592,32 

20 207383,37 26211,77 26715,74 13651,88 

21 206950,87 25413,53 26006,35 12791,59 

22 203203,14 25989,03 27187,99 11859,97 

23 216593,55 25638,74 26933,24 13487,49 

24 225799,51 26286,80 27122,64 14334,56 

25 199422,28 24430,46 24601,49 6289,39 

26 221645,52 27155,31 28011,53 18266,56 

27 229205,40 25929,21 26907,79 25970,07 

28 229786,35 26415,12 27637,88 22093,97 

29 223819,44 25985,23 26850,13 18119,68 

 



 

Tanggal 
PLTGU 

(mmBtu) 

GT 3.1 

(mmBtu) 

GT 3.2 

(mmBtu) 

GT 3.3 

(mmBtu) 

30 200313,08 23730,98 23989,34 8570,66 

31 222995,30 24102,12 24476,63 20896,64 

 
Total 

6461351,4 
3 

745060,0 
7 

828508,2 
8 

441621,2 
7 



 

Lampiran C 
 

Tabel C.1 Heat Balance PLTGU 



 

Lampiran D 

 

Tabel D.1 Hasil Simulasi pada suhu dibawah 500C 

Temperatur 

bahan 

bakar (0C) 

Laju alir 

bahan bakar 

(kg/s) 

Hasil Simulasi 

40 0,0011 

 

42 0,0011 

 

44 0,0011 

 

45 0,0011 

 



 
Temperatur 

bahan 

bakar (0C) 

Laju alir 

bahan bakar 

(kg/s) 

Hasil Simulasi 

46 0,0011 

 

48 0,0011 

 
 

Tabel D.2 Tabel data perancangan 

Mass flow 

rate (kg/s) 

Fuel Temperatur 

(0C) 

Effisiensi 

(%) 

0,0011 40 36,1 

0,0011 45 36 

0,0011 50 35,9 

0,0011 100 34,8 

0,0011 150 33,8 

0,0011 200 32,9 

0,0011 250 31,9 

0,0011 300 31,2 

0,0011 350 30,3 

0,0011 400 29,6 

0,0011 450 27,3 



 
Mass flow 

rate (kg/s) 

Fuel Temperatur 

(0C) 

Effisiensi 

(%) 

0,0011 500 26,9 

0,0011 550 26,5 

0,0011 600 25,8 

0,0011 650 24,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik D.1 Hubungan Temperatur dan Effisiensi 

 

40.0 

35.0 

30.0 

25.0 

20.0 

15.0 

10.0 

5.0 

0.0 

40 45 50 100150200250300350400450500550600650 

Temperatur (0C) 

E
fi

si
en

si
 (

%
) 



 
 

 

 

 

 

 

 



BIODATA PENULIS 

 
Penulis bernama lengkap Arvia Lushiani, 

dilahirkan di Surabaya pada tanggal 18 

Desember. Penulis menempuh pendidikan 

formal di SDN Mojo VI No 225 Surabaya, 

SMPN    8    Surabaya,    SMA    IPIEMPS 

Surabaya. Kemudian penulis melanjutkan 

studi di D3 Politeknik Kesehatan 

Kemenkes Surabaya Jurusan Teknik 

Elektromedik. Setelah lulus program 

Diploma 3, penulis kemudian melanjutkan 

jenjang pendidikan Strata 1 di Institut 

Teknologi Sepuluh Nopember Departemen 

Teknik Fisika pada tahun 2016. Pada tahun 2017 penulis memilih 

untuk mengambil Tugas Akhir pada bidang Energi. Penulis dapat 

dihubungi melalui email di lushianiarvia@gmail.com. 

mailto:lushianiarvia@gmail.com

