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Bab I 

Pendahuluan 

 

1.1. Latar Belakang 

Energi menjadi topik yang penting karena terbatasnya sumber minyak 

sebagai bahan bakar utama. Terjadinya krisis energi di tahun 1970an telah 

mendorong industri pembangkit listrik untuk mengganti bahan bakar utamanya 

dari minyak ke batu bara. Deposit-deposit batu bara yang besar di Indonesia 

adalah juga alasan lain untuk pergantian bahan bakar industri tersebut dari minyak 

ke batu bara.   

Baru-baru ini, pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan program 

energi listrik 10.000 MW. Program ini mempengaruhi pembangunan banyak 

pembangkit listrik bertenaga uap baru. Hampir setiap pembangkit listrik tenaga 

uap baru yang akan dibangun menggunakan batu bara sebagai bahan bakar 

utamanya. Ini dikarenakan batu bara lebih ekonomis daripada minyak sebagai 

pembakar bahan bakar. Misalnya, pembangkit listrik tenaga uap Suralaya sebagai 

pembangkit tenaga listrik bertenaga uap terbesar di Indonesia menggunakan batu 

bara sebagai bahan bakar utamanya.  

Salah satu hasil pembakaran dalam tungku bakar boiler pembangkit tenaga 

listrik bertenaga uap yang dibakar dengan batu bara adalah abu. Abu dihasilkan 

oleh pembakaran batu bara di tungku bakar boiler mempunyai dua bentuk : abu 

terbang (fly ash) dan abu dasar (bottom ash). Abu dasar adalah abu yang jatuh 

secara langsung ke dasar tungku bakar tersebut dikarenakan bobotnya sendiri atau 

gravitasi. Sementara itu, abu terbang bersama-sama dengan gas cerobong dihisap 

oleh fan pembuang (exhaust fan).Sebelum abu terbang bersama-sama dengan gas 

cerobong keluar ke udata, mereka harus dikendalikan oleh control polusi udara. 

Electrostatic precipitator adalah salah satu teknologi baru untuk mengumpulkan 

abu terbang.  

Sistem yang menangani pembuangan abu itu disebut ash handling system 

(sistem penanganan abu). Sistem penanganan abu otomatis dikembangkan ketika 

besarnya boiler yang dibakar dengan batu bara meningkat melebihi ukuran-ukuran 
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yang memungkinkan untuk penanganan manual jumlah abu tersebut. Untuk 

membuang abu dari sekitar boiler ke lokasi pembuangan yang jauh, conveying 

system (sistem pembawa) yang memanfaatkan pipa menawarkan fleksibilitas 

terbesar untuk routing. Ketika standar-standar lingkungan telah berkembang, 

pembuangan partikel yang lebih lengkap dari aliran gas cerobong telah 

mengharuskan penekanan yang lebih besar pada pengumpulan abu terbang dan 

conveying system.   

 

1.2. Perumusan Masalah 

Abu batu bara yang dihasilkan oleh pembakaran batu bara di tungku bakar 

boiler pembangkit listrik tenaga uap perlu ditangani, sehingga tidak mengganggu 

peralatan di sekitarnya dan mencemari lingkungan. Meskipun abu terbang telah 

diangkut secara sporadis pada 50 tahun yang lalu, pergantian ke batu bara telah 

menghasilkan rumah-rumah kantong (bag houses) dan precipitator untuk 

pengendalian polusi udara yang mengharuskan pengambilan abu secara kontinyu 

dari hopper pengumpulnya. Pneumatic conveyor telah mendapatkan penerimaan 

yang luas dalam menangani abu terbang, kapur kerikil (pebble lime), dan batu 

kapur bubuk. Pneumatic conveyor perlu didesain untuk membawa abu terbang 

dari electrostatic precipitator hopper ke silo penyimpanan abu. 

  

1.3. Batasan Masalah  

Dalam perencanaan ini akan menganalisa dan mendesain sistem pembawa 

abu terbang pada pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara. Karena 

banyak topic yang dapat dibahas, penulis akan membatasi topic sistem pembawa 

abu pada: 

1) Desain sistem pemipaan dari transporter (blow tank) ke silo penyimpanan 

abu terbang. 

2) Desain dan kalkulasi sistem tersebut hanya untuk baris depan bejana 

transport (transport vessel) di bawah electrostatic precipitator hopper ke 

silo penyimpanan abu terbang.  
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3) Pemilihan air movers (pemindah udara) hanya untuk spesifikasi (tekanan 

maksimum, pengiriman udara bebas dan tingkat tenaga) 

4) Pemilihan peralatan bantu hanya untuk tipe dan spesifikasinya. 

5) Semua bahan yang dipilih dan komponen pendukung menggunakan 

standar universal. 

 

1.4. Tujuan Desain 

Adapun maksud dan tujuan perancangan pneumatic conveyor  ini adalah :  

1. Dapat mengetahui hal-hal yang berpengaruh selama proses 

pengangkutan dalam perancangan pneumatic conveyor  untuk 

mengangkut abu terbang (fly ash) dengan kapasitas 15 ton/jam. 

2. Dapat mengetahui spesifikasi dan dapat menggambarkan bagian-bagian 

dari pneumatic conveyor secara keseluruhan.  

  

1.5. Manfaat Desain 

Manfaat dari perancangan pneumatic conveyor  ini adalah : 

1. Keuntungan desain pneumatic conveyor adalah untuk memahami 

mengenai desain sistem penanganan bahan bagi penulis  

2. Manfaat untuk industri dan bagi dunia pendidikan dapat menambah 

referensi dan masukan untuk perancangan-perancangan lebih lanjut. 

 

1.6 Metode Perancangan 

Metode yang akan dipakai untuk mengumpulkan data dalam perancangan ini 

adalah dengan studi literatur pada berbagai macam literatur yang ada di berbagai 

tempat, mulai dari perpustakaan, sampai dengan data dari situs-situs internet. 

Tidak ditutup kemungkinan juga mencari data dengan cara lain, selama 

metodenya masih dapat dipertanggungjawabkan. 


