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PRARANCANGAN SISTEM PENGOLAHAN GAS BUANG SOX DAN
NOX

DENGAN MESIN BERKAS ELEKTRON PADA PLTU SURALAYA

Rukijatmo dan Munawir Z.
P2PN - BATAN

ABSTRAK

Prarancangan pengolahan gas buang SOx dan NOx dengan MBE dengan kapasitas 25 %
dari 400 MWe dengan efisiensi SOx 90% akan dibuat untuk memenuhi bahan baku mutu
lingkungan meliputi proses pengolahan, sistem pengolahan, pemilihan MBE, dan penetapan
ukuran chamber.

Pembahasan dititikberatkan pada pemilihan MBE dan ukuran bejana (vessel) untuk
memenuhi kesempumaan reaksi dan waktu proses. Dari hasil perhitungan desain untuk
menghasilkan pengolahan SOx dengan efisiensi 90% dari 25% dari debit 2,1 x 106Nm3/jam dapat
digunakan duB buah MBE , arus 500 mA dan tegangan 800 kV yang dipasang paralel dengan
diameter vesel 3 meter Sampai 3,4 meter. Pada diameter tersebut kecepatan gas antara 16,4
sampai 18,14 meter per detik.

ABCTRACT

Preliminary design of SOx and NOx fIuegas treatment base on 25% of 400 MWe capacity
and 90% efficiency reduction of SOx ,the electron beam machine will be utilized to performed the
enviroment quality standard of air polluton .The technical specification of electron beam machine,
processing system and chamber dimension should conformed to the regulation.

The discussion is focused on the selection of electron beam machine type and the
dimention of radiation vessel for perfect reaction and exact time processing. The design calculation
is indicataed that we need two electron beam machnes of 500 mA, 800 kV instaled in parallel and 3
up to 3.4 metres diametre , the speed of fluegasses in the vessel around 16.4 up to 18.14 metres
per second.

PENDAHULUAN

MBE sebagai Instrumen pengolah
gas buang sax dan NOx pada saat ini
kapasitasnya semakin besar dan
harganya cenderung semakin murah.
Sehingga dimasa depan dapat
diharapkan teknologi pengolahan gas
buang dengan MBE juga akan semakin
murah.

Dalam upaya memenuhi baku
mutu lingkungan kep. Men LH
No.13/Men LFF3/1995, seperti pada
label 1 dan mengantisipasi keterbatasan
cadangan batu bara yang memenuhi
baku mutu tersebut di Indonesia, dibuat
konsep desain untuk melengkapi studi

kelayakan pembangunan instalasi
pengolahan gas buang sax dan NOx
dengan MBE, dengan kapasitas debit
25% dart 400 MW yang diperkirakan
besarnya 525 x 103 N M3/jam.

Dalam konsep desain ini kadar
emisi sax maksimum - 1500 mg/M3
(ekivalen 0,9 %) Sulfur. dan kadar emisi
NOx - 500 mg/M3. Dengan tingkat emisi
SOx telah melewati batas baku mutu
lingkungan tahun 2000, Pemilihan kadar
emisi sax ini disesuaikan dengan
cadangan batu bara yang ada di
Indonesia, dan diharapkan harga bahan
baku lebih murah, sehingga
menurunkan ongkos operasi PLTU.
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Tabel1. Batas baku mutu emisi gas Buang

LANOASAN TEOR!.

Proses Pengolahan gas buang
dengan Mesin Berkas Elektron

Efisiensi pengolahan gas buang
SOx dan NOx dengan MBE ditentukan
oleh dosis radiasi elektron yang diserap
dan bereaksi dengan molekul -molekul
dalam gas buang sertelah ditambahkan
amoniak akan terbentuk aerosol berupa
amonium sulfat dan amonium nitrat
sebagai pupuk non organik seperti
terlihat pada gambar 1. berikut.
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Gambar 1. Prinsip proses pengolahan
gas buang dengan MBE

Secara matematis efisiensi
pengolahan SOx dan NOx dapat ditulis.

Dimana:

a. T (S02)0 = tetap (kadar
S02 mula-mula inlet)
(N02) = kadar N02
mula-mula (inlet)
D = dosis radiasi

qJ = kelembaban relatif
(%)
k1k2 = tetapan. percobaan
T = temperatur proses (K)

a. kadar

stoichiometry

amoniak

Oari penyajian rumus (1) dan (2)
terlihat bahwa efisiensi pengolahan NOx
hanya dipengaruhi oleh dosis.
Sedangkan efisiensi pengolahan SOx
dipengaruhi oleh 2 komposisi suku yakni
suku pertama fI(O,u, T). Selain a dan T
juga dosis radiasi. Yang kedua efisiensi
pengolahan ini dapat dilukiskan seperti
gambar 2.
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Gambar 2. Efisiensi pengo/ahan
SOx dan NOx dengan MBE

Untuk rnenaikan efisiensi

IlNOx

{ ((k2D)

J}I]NOx = (NOx)o = kl 1- exp (NOx)o

dan

(I)

I](S02)= f,(iP,a, r)+ f2(D,a, r) (2)
pengolahan (removal) dapat
dilaksanakan dengan memasang MBE
lebih dari I(satu) stage. Oimana pada
stage kedua tentunya sisa gas buang
yang belum terolah akan diproses.
Secara matematis pada state ke dua
dapat ditulis.
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Emisi Batas maksimum Emisi
Tahun 1995 (Mq/M') Tahun 2000 (mg 1M')

SOx 1500 750
NOx 1700 850
Total Partikel 300 150

40% 20%
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Oasis Iradiasi
dalam Vessel.

distribusinyadan

Konsep utama dalam proses
pengolahan gas buang dengan MBE
adalah untuk mendapatkan dosis radiasi
setinggi-tingginya, secara matematis
dosis radiasi elektron yang terserap
dalam gas yang lewat dalam vessel
dengan kecepatan V adalah :

D = M 100 171
!1R WV

(13)

Dimana :
W = lebar window
V = kecepatan material/gas
fJ.E/fJ.R = energi yang hilang/

terserap pada saat menempuh jejak fJ.R

Sedangkan
adalah :

radiasikuantitas

360

M= lJP (6)
0

maka bila kecepatan gas yang semakin
besar, akan mengakibatkan dosis
semakin keci!. Oleh karenanya untuk
mendapatkan dosis yang besar harus
dibuat kecepatan yang kecil untuk itu
perlu disiapkan Vessel dengan diameter
cukup besar.

Target efisiensi tertentu (min 11S02
= 90 %) berdasar eksperimen dapat di
capai dengan Sistem 2 (dua) stage
dengan dosis 7,5 kGy, dari besaran ini
dapat dicari kecepatan V dan ukuran
luas penampang Vessel yang sesuai
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berdasar teori aliran gas dan distribusi
dosis dari iradiasi didalam Vessel di

dapat seperti gambar 3,
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Gambar 3. Distribusi dosis iradiasi
da/am Vessel.

Dengan memperhatikan distribusi
ini dapat di pikirkan bentuk Vessel dan
pemasangannya agar diperoleh hasil
maksima!.

Tabel2 Hubungan energi dengan energi
hilang

Hasil dan Pembahasan

Berikut ini konsep penyelesaian
permasalahan dalam desain Instalasi
MBE untuk pengolahan gas buang 25 %
dari 400 MW PLTU Suralaya.

Gas buang hasil pembakaran batu
bara.

Gas buang hasil pembakaran batu
bara PLTU Suralaya menghasilkan
komposisi molekul dan pertikel :
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a =100((NOx)o-(NOX)2)
(3)

(NOx)o
= 100 - O,OIYcYf (4)

dimana

Yc = 100- kl{l- exp((k;D»)}
(5)

{ ( (bD»)}
(6)Yf = 100 -kl l-exp -

0,02Yc

E (MeV) (L'lE I L'l R) (MeV/m)

0,3 3,6
0,5 2,9
0,8 2,45
1 2
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Tabe/3 Gas Buang PLTV Sura/aya
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Unit Kapasitas CO2 CO N02 802 Bot Ash Fly Ash
MW Kg/jam Kg/jam Kg/jam Kg/jam Kg/jam Kg/jam

I 400 382.310,72 12.154,72 4747 2380 1686,40 6745,60

II 400 382310,72 12.154,72 4747 2380 1686,40 6745,60

III 400 382.310,72 12.154,72 4747 2380 1686,40 6745,60

IV 400 382.310,72 12.154,72 4747 2380 1686,40 6745,60

V 600 573.466 18.231,51 7120,5 3570 2529,40 10.118,40

VI 600 573.466 18.231,51 7120,5 3570 2529,40 10.118,40

VII 600 573.466 18.231,51 7120,5 3570 2529,40 10.118,40
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Pada saat keluar dari Boiler

temperatur gas buang mencapai 300 DC,
sedang pada saat mendekati cerobong
temperaturnya menjadi 130 DC, Kondisi
semcam ini belum maksimal unuk
proses pengolahan dalam arti untuk
mencapai efisiensi removal yang
maksimal. Karena faktor kondisi
thermokimia dan fraksi serapan energi
oleh SOx dan NOx, Untuk
memaksimalkan kondisi proses,pertama
perlu dilakukan pembersihan gas dari
unsur-unsur yang tidak perlu seperti
debu dan kedua dengan
mengkondisikan parameter proses
khususnya temperatur.

Kedua langkah tersebut dianggap
sebagai langkah Pra proses yang dapat
dilakukan sebagai berikut

Pembersihan debu

Debu dari hasil pembakaran
kadang-kadang cukup tinggi untuk
mengurangi konsentrasi debu dalam
gas buang, sebelum masuk ruang
proses di pasang ESP, dengan
memasang ESP ini debu dapat di saring

sampai ~ 90 % sehingga ~ang semula x
g/Nm3 menjadiO,01x g/Nm

Pada PLTU Suralaya sebagian
telah dipasang ESP,

Penurun temperatur dan peningkat
kelembaban relatif

Penurunan Temperatur dapat
dilakukan dengan Flue Gas Cooling
Humidification System, dengan
menggunakan air, air/spray udara, Air
panas atau uap. Dengan teknik "Dry
Botton" atau "Water Recirculation". agar
air yang diinginkan dapat merata dan
efektif untuk menurunkan temperatur
gas dan menaikkan kelembaban maka
perlu dipilih noozle.yang mampu
menyemburkan air dengan ukuran
sangatkecil.

Berdasarkan desain pilot
pengolahan gas buang dengan
menggunakan teknik pendingin
air/udara untuk mengkondisikan gas
buang dengan menurunkan temperatur
dari 130 °c menjadi 60 °c - 80 °c
dengan kenaikan kelembaban 10 %
volume, dengan menggunakan metode
Dry Bottom pada debit gas arang
10.000-15.000 Nm3 / jam diperlukan
volume ruang efektif 9m3. Dengan

kebutuhan air 200 - 900 Kg/jam, dan
udara berdasar perhitungan mass
balance adalah 800 kg/jam untuk debit
2500 kg/jam. Tekanan 3,8 m bar,
dengan diameter air semburan 50 !-1m.
Maka untuk 25 % dari 400 MW PLTU
Suralaya dengan Debit gas buang 525 x
103 Nm3/jam diperlukan "Humidification
cooling tower dengan volume efektif
sebesar -1890 m2 sedangkan
keperluan air adalah 168000 kg/jam
atau 1685 m3/jam.

Tower tersebut dapat dibuat
berbentuk silinder dengan ukuran
diameter 13 m3 dan ketinggian 45m,
dengan bahan anti korosi khususnya
sulfur seperti SS316. Karena besarnya
volume silinder maka titik
penyemprotan uap air tidak cukup di
pasang di satu tempat tapi harus di
pasang di beberapa tempat secara
bersamaan.

Bypas Gas buang.

By pas Gas buang harus di
lakukan, bukan saja karena untuk
memenuhi kebutuhan maintenance dan
repair, tapi juga karena gas buang yang
akan di olah hanya 25 % dari output
total. Berdasar data PLTU 400 MW
Suralaya banyaknya Gas Buang yang
dihasilkan oleh PLTU tersebut adalah
2,1 x 106 Nm3/jam, maka pengolahan

25% k~ harus menghasilkan input 525 x
103Nm /jam untuk itu perlu di lakukan by
pass input, agar di peroleh masukan
525 x 103Nm3/jam Secara stabil perlu di
lakukan desain ducting untuk gas yang
disesuaikan dengan output ducting dan
tekanan gas serta dilengkapi sarana
pengendalian yang sesuai.

Sistem dosis amoniak (NH3)

Setelah Conditioning gas
dilakukan, Amoniak di injeksikan dengan
jumlah Stoichiometris terhadap
konsentrasi S02 dan N02 gas buang
yang masuk. Jumlah Amoniak yang
terlampau banyak atau terlampau sedikit
akan menurunkan efisiensi pengolahan
oleh karena dalam injeksi amoniak
perlu di lengkapi dengan amoniak
dosage system, yang dapat
mengatur.kebutuhan amonia yang
diperlukan untuk mendapatkan efisiensi
pengolahan maksimal.
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Sesuai dengan perhitungan,
konsep mass balance pilot plant EPS
Kaweczyn untuk flowrate dari gas buang
2500 kg/jam atau 2008,9 m3/jam
diperlukan pasokan NH3 13 kg/jam dan
air untuk coolingmedia 800 kg/jam dari
pasokan amonia tersebut untuk kondisi
batu tara dengan konsentrasi sulfur
0,55 - 0,8 % akan dihasilkan (NH4h S04
37 kg dan(NH4)N03 - 7,3 kg maka untuk
PLTU dengan flow rate 525 x 103
NM3/jam diperkirakan sesuai dengan
data masa balance tersebut kebutuhan
NH3 lebih dari 500 kg/jam. Karena kadar
sulfurnya lebih tinggi yaitu 0,9 %.
Yang akan menghasilkan produk -
2000 kg/jam Besarnya jumlah produksi
by produk berupa pupuk masih di
pengaruhi oleh efisiensi pengolahan dan
konsentrasi sax dan NOx. Oari gas
buangnya.

Dengan kebutuhan sebesar 500
kg/jam, maka untuk
kelangsungan operasi di
perlukan amonia storage dengan
kemampuan suply 1 minggu
yang jumlahnya sebesar - 84
ton/minggu. Dari pasokan
amoniak ini akan menghasilkan
1440 ton pupuk per bulan, bila
beroperasi secara "non stop"
mengingat besarnya peranan
kecepatan supply dari amonia,
maka perlu dilakukan monitoring
dan pengendalian dari pasokan
tersebut juga secara nonstop
dan on line dengan
menggunakan NH3dosimeter.

Vessel Proses.

Vessel proses adalah salah satu
komponen utama di dalam pengolahan
gas buang sax dan NOx dengan MBE.
Oidalam ruang ini gas buang yang telah
di kondisikan di iradiasi untuk
membentuk pasangan-pasangan ion
dan radikal-radikal betas yang akan
bereaksi membentuk asam nitrat dan
asam sulfat. Untuk selanjutnya bereaksi
dengan amonia yang di injeksikan
menjadi pupuk. Semakin besar dasis
iradiasi akan semakin besar
terbentuknya asam sulfat maupun asam
nitrat. Karena dosis iradiasi berbanding
langsung dengan arus berkas dan
berbanding terbalik dengan kecepatan,
maka secara filosafis untuk menaikkan

dosis radiasi sebagai supaya
meningkatkan efisiensi, diusahakan
MBE yang memiliki arus berkas dan
luas penampang vessel sebesar-
besarnya agar diperoleh v sekecil-
kecilnya. Sampai saat ini MBE yang
telah dibuat adlah energi 800 kev.

Oengan mengambil diameter
silinder 3 m atau luas penampang 7,06
m2 maka pada sistem 2 Vessel paralel
yang mengalir input gas buang 525 x
103 Nm/jam, akan diperoleh kecepatan
gas v = 10,3 m/dt, sedang bila hanya 1
vessel paralel di dapat v = 20,6 m/dt
yang kedua ini terlampau cepat untuk
memenuhi target dosis iradiasi > 7,5
kGy, sedang dengan mengubah
diameter silinder menjadi 4 m, atau luas
penampang 12,56 m2 akan di dapat
kecepatan (untuk input gas buang 525 x
103 Nm/jam) pada sistim 1 vessel
kecepatan gas adalah v = 11,6 m/dt.
Tidak jauh berbeda dengan sistem 2
vessel para lei dengan diameter 3 m.
Sedang kecepatan pada sistem 2
Vessel paralel di dapat v = 5,8 m/dt
terlampau lambat, karena pupuk mulai
terbentuk di bawah window yakni 0,5 m,
mengingat Iebar window - 1,6 m, maka
ada 2 (dua) pilihan dalam pembuatan
sistem vessel ini, bisa dengan 2 vessel
paralel dengan diameter antara 3 - 3,2
m atau bisa sistem 1 (satu) Vessel
dengan diameter 4 - 4,2 m atau
berbentuk kalak dengan lebar 4,2 - 4,5
m dan tinggi 3 m, sedang panjang
vessel di sesuaikan dengan kecepatan
minimal 10 m untuksistem 2 vessel
paralel atau 12 m untuk sistem 1 (satu)
vessel. Pilihan ketiga bentuk kalak lebar
4,2 -4,5m tinggi 3m dan panjang ;;210m
yang paling ideal. Oesain Vessel seperti
gambar 4.
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Gambar 4. Oesain Vessel tunggal
model kalak.

Agar elektran bisa masuk ke dalam
vessel maka elektron yang keluar dari
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dalam akselerator dilewatkan window
yang terdiri dari titanium foil yang tahan
panas dan tahan korosi dengan
ketebalan - 50 )Jm,karena bila tidak di
buatkan window selain elektron tersebut
sulit menembus juga bisa
mengakibatkan timbulnya serapan
energi oleh dinding Vessel yang
mengakibatkan terjadinya panas dan
Xray Bremstrahlung pada permukaan
Vessel, sedangkan dengan memasang
Window titanium foil elektron yang
bertenaga - 800 keV dapat menembus
dengan penetrasi cukup baik, dan
energi yang diserap lebih sedikit. Panas
yang ditimbulkan dapat diatasi dengan
memasang pendingin air sekitar
window, Pada sistem 2 (dua) Vessel
paralel semua akseleratorbisa dipasang
dari atas, sedangkan pada sistem
vessel kedua akselerator di pasang
berhadapan dengan pola 2 (dua) stage.

Pemilihan MBE

Mengingat kondisi space yang
disediakan di PLTU Suralaya sangat
sempit maka perlu di pilih MBE yang
memerlukan space sekecil-kecilnya,
maka MBE yang digunakan sebaiknya 1
DC High Voltage dengan spesifikasi oil
- insulation rectification system, cable
connected dengan 2 akselerator dengan
specifikasi type scanning tegangan 800
kV arus 500 mAlunit. Jumlah MBE yang
dibutuhkan adalah 2 buah dengan
jumlah akselerator 4 buah dan tegangan
tinggi DC 2 buah. Kedua MBE tersebut
di pasang secara 2 Stage dimana
masing-masing MBE memiliki 2
akselerator yang berhadapan dari
samping menggunakan 1 vessel,
berentuk kotak dengan lebar 4,2 - 4,5 m
tinggi - 3 m.

Dengan MBE 2 Buah Type ini ,
maka gas buang dengan debit 525 x 103
Nm3/jam yang mengalir pada vessel
kotak dengan luas 12,6 m2- 13,5 m2.
Dapat iradiasi dengan dosis di atas 7,5
kGy Dengan dosis ini akan dapat
dihasilkan efisiensi untuk 2 (dua) stage
diatas 90%.
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Instalasi MBE

,0

GAMBAR TAMPAI< SAMPING

INSTALSI PENGOLAH GAS BUANG SOx DAN NOx

DI PL TU SURALAYA

Berikut ini adalah skema instalasi
proses pengolahan gas buang dengan
MBE dan pengaturan tata letak
komponen utamanya.
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Gambar 5. Diagram proses dan tala
letak komponen utama instalasi MaE

Of!.:
F

LAYOUT INSTALASI PENGOLAH GAS BUANG
SOx DAN NOx DI PLTU SURALAYA
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Kesimpulan

Keuntungan Pengolahan Gas Buang
SOx dan NOx dengan MBE

. Pengolahan proses S02 dan
NOx berjalan simultan dalam
satu langkah
Proses menhasilkan produk
yang berharh\ga dan dapat
digunakan untuk pupuk
pertanian, dan limbah material
yang terdiri garam larut air
dihindari .

.

Selain keuntungan ada keterbatasan
dari proses dengan MBE

. Konsumsi Energi untuk proses
relatif tinggi, khususnya untuk
aplikasi pada gas buang dengan
NOx tinggi dan SOx rendah.
Reduksi konsumsi Energi untuk
peningkatan perlu di lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

1. INTERNATIONAL ATOMIC
ENERGY AGENCY, Electron
Beam Processing of
Combustion Flue Gases,
IAEA-TECDOC-428, Vienna
(1987).

2. FRANK, N., KAWAMURA, K,
Ebara Electron Beam Flue Gas
Treatment Process,
Indianapolis, Indiana
Demonstration Unit, Final
Report of DOE Contract AK
22-830 PC60259 (1988).

FUCHS,P., ROTH,B.,SCHW1NG,U.,
ANGElE, H, Removal of NOX and S02
by electron beam process, Radiat. Phys
Chem. 31 (1988) 45-56.

3. PAUR, HR., JORDAN, S,
Aerosol formation in the electron

beam dry scrubbing process
(ES-Verfahren), Radiat. Phys.
Chem. 31 (1988) 9-13.

---

ISSN NO: 1693 - 3346

4. WITTIG, S., SPIEGEL, G.,
PLATZER, K.H., WilLI BALD,
U., The performance
characteristics of the electron

beam technique: detailed
studies at the (ITS) flue gas
facility, Radiat. Phys. Chem. 31
(1988) 83-93.

5. NAMBA, H., et aI., Pilot-scale
test for electron beam

purification of flue gas from
coal-combustion boiler, Radiat.
Phys. Chem. 46 (1995)
1103-1106.

6. CHMIELEWSKI, A.E., IllER,
E., ZIMEK, Z., LlCKI, J., Pilot
plant for electron beam flue gas
treatment, Radiat. Phys. Chem.
40 (1992) 321-325.

7. CHMIELEWSKI, A.E., et ai, Pilot
plant for flue gas treatment -
Continuous operation test,
Radiat. Phys. Chem. 46 (1995)
1067-1070.

8. DERONG, T., "Present status
and prospects of developing EB
technology for flue gas
treatment in China" (Proc.
Workshop on Present Status of
Electron Beam Technology in
Developing Countries, Vienna,
1995), http:www.ebara.co
jp/exte/arl 998/arzeroe.html
(27-29).

9. Feasibility Study for Industrial
Demonstration Plant of Electron
Beam Process for Flue Gas
Treatment at the Electric Power
Station Pomorzany Szczecin,
Poland (1993).

FRANK, NW, MARKOVIC, V, Electron
beam processing of flue gasses:
clearing the air, IAEA Bulletin 1(1994)
7-10-

67Halaman


	DAFTAR ISI
	PRARANCANGAN SISTEM PENGOLAHAN GAS BUANG SOX DAN NOX DENGAN MESIN BERKAS ELEKTRON PADA PLTU SURALAYA
	ABSTRAK
	PENDAHULUAN
	LANDASAN TEORI
	DOSIS IRADIASI DAN DISTRIBUSINYA DALAM VESSEL
	GAS BUANG HASIL PEMBAKARAN BATU BARA
	TABEL 3
	PEMBERSIHAN DEBU
	VESSEL PROSES
	PEMILIHAN MBE
	KESIMPULAN
	DAFTAR PUSTAKA


	1: Ke Daftar Isi


