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Abstract
This paper presents the test results on the operation reliability of STD (steam tube dryer) pilot plant with
capacity of 100 kg. Three low rank coals (LRCs) from South Kalimantan (S-SEC), Riau (S-SPR) and
South Sumatera (S-SPD) were tested. The objective of the operation test are: to confirm the
performance and operation stability of the STD unit using different total ™ moisture contents of coal
sample, and to investigate the possibility of drying level of each coal, the quality of dried coal in terms of
its moisture content and calorific value. Testing of each sample was conducted continuously from 107
to 132. Raw coal from South Kalimantan with TM around 33%(ar) was successfully dried to 12%, while
raw coals from Riau and South Sumatera were dried from 50%(ar) to 13 % and 60%(ar) to 11%
respectively. As the results, calorific values of coal samples also increased with the decreasing of total
moisture. The biggest increase in calorific value was S-SPD coal followed by S-SPR and S-SEC coals.
However the CFR (Coal Feeding Rate) of S-SEC was the highest, (120 kg/hour), while CFR of S-SPR
and S-SPD were 80 kg and 60 kg respectively. The operation tests were carried out success fully
without any troubles.
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Abstrak
Paper ini membahas hasil pengujian kehandalan pengoperasian pilot plant Steam Tube Dryer (STD)
berkapasitas 100 kg/jam. Selama periode pengujian berlangsung telah diujicobakan tiga jenis
sample batubara peringkat rendah yang diambil dari tambang di Kalimantan Selatan (S-SEC), Riau
(S-SPR), dan Sumatera Selatan (S-SPD). Tujuan pengujian adalah untuk mengetahui tingkat kinerja
proses dan kestabilan pengoperasian unit Steam Tube Dryer (STD) ketika digunakan untuk menguji
sampel batubara dengan tingkat kandungan air berbeda. Pengujian tersebut dilakukan juga untuk
tujuan menginvestigasi maksimum tingkat pengurangan kadar air yang dapat dicapai dari setiap
batubara sampel dan tingkat kualitas produk yang dapat dihasilkan ditinjau dari kadar air dan nilai
kalor. Pengujian sampel masing-masing dilakukan secara kontinyu selama 107 -132 jam. Sampel
batubara dari Kalimantan Selatan dengan kadar air sekitar 33%(ar) telah berhasil dikeringkan sampai
dengan tingkat kadar air 12%. Sedangkan sampel batubara dari Riau dan Sumatera Selatan bertuturturut berhasil dikeringkan dari tingkat kadar air 50%(ar) menjadi 13 % dan dari tingkat kadar air
60%(ar) menjadi 11%. Pada saat yang sama juga terjadi peningkatan nilai kalor. Kenaikan nilai kalor
yang tertinggi terjadi pada batubara S-SPD diikuti oleh batubara S-SPR dan S-SEC. Akan tetapi laju
alir sampel (Coal Feeding Rate) batubara S-SEC adalah yang tertinggi, mencapai 120 kg/jam,
sementara batubara S-SPR dan batubara S-SPD berturut-turut hanya 80 kg/jam and 60 kg/jam
respectively. Dari aspek enjiniring dan teknis pengoperasian selama dilaksanakan pengujian tidak
ditemukan kendala atau hambatan yang berarti.
Kata kunci: steam tube dryer, pengeringan batubara, coal upgrading, batubara mutu, kestabilan
operasi
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1. PENDAHULUAN
Salah satu persoalan mendasar yang masih terus
dihadapi oleh unit-unit pembangkit listrik di
Indonesia, terutama PLTU yang termasuk dalam
program 10.000MW PLN adalah
semakin
sulitnya mendapatkan pasokan batubara dengan
kalori yang sesuai dengan spesifikasi desain
PLTU, yaitu diatas 5.000 kkal/kg (gross calorific
value) atau diatas 6.000 kkal/kg (air dry basis).
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Disamping itu harga batubara untuk kalori tinggi
jauh lebih mahal dibandingkan dengan batubara
kalori rendah atau LRC (low rank coal).
Sementara itu PLN terus dituntut untuk menekan
biaya operasi melalui peningkatan efisiensi dan
penurunan biaya bahan bakar. PLN juga harus
meningkatkan kemampuannya untuk memenuhi
permintaan akan pasokan listrik yang terus
meningkat dengan pesat.
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Karena itu pemanfaatan LRC untuk PLTU
menjadi suatu keharusan dan sangat mendesak
untuk segera dilakukan. Teknologi pengering
batubara (coal drying technology) merupakan
salah satu solusi bagi PLTU di Indonesia,
mengingat batubara Indonesia umumnya
mempunyai kandungan air yang tinggi, bisa
mencapai 30-60%, tetapi kandungan abu dan
sulfurnya redah sehingga yang diperlukan hanya
menurunkan kandungan airnya saja.
Potensi batubara Indonesia menurut data
ESDM 2010 cukup besar, mencapai sekitar 105
milyar ton, sekitar 60% nya atau 54.6 milyar ton
adalah batubara muda atau LRC yang nilai
kalornya rendah (<4000 kkal/kg). Gambar 1
menampilkan peta lokasi penyebaran batubara
dan potensi cadangannya (Anonim, 2011).
Pemanfaatan LRC sebagai bahan bakar PLTU
akan sangat mahal karena membutuhkan ukuran
boiler dan pembangkit listrik yang besar.
Disamping itu, juga akan dihasilkan emisi CO2 yang
jauh lebih besar per kilowatt energi output
dibandingkan batubara sub-bit/bituminous.
LRC juga tidak mungkin diumpankan langsung
pada existing boiler di PLTU, karena sebagian
besar PLTU yang ada saat ini dirancang untuk
batubara sub-bit/bituminuous. Karena itu untuk
dapat memanfaatkannya sebagai bahan bakar
PLTU, diperlukan suatu proses coal upgrading
guna meningkatkan mutu/nilai kalor batubara
tersebut menjadi batubara sekelas subbit/bituminous. Mengingat mayoritas batubara
muda Indonesia mempunyai kandungan abu dan
sulfur yang rendah, maka proses upgrading
batubara yang diperlukan praktis hanya untuk
menghilangkan kandungan airnya saja, yang
jumlahnya mencapai 25-60%.

Gambar 1. Peta lokasi penyebaran sumberdaya
batubara
dan
cadangannya
(desember 2010)
Paper ini menyajikan hasil pengujian terhadap pilot
plant STD (Steam Tube Dryer) kapasitas 100
kg/jam, kerjasama antara BPPT dan TSK
(Tsukishima Kikai Co., Ltd, Jepang), menggunakan
3 sampel batubara dengan kandungan air yang
berbeda. Pengujian dilakukan di laboratorium
BPPT di Puspiptek, Serpong.
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Sasaran dari pengujian pilot plant STD:
?
Konfirmasi terhadap unjuk kerja dan kestabilan

operasi STD dengan menggunakan beberapa
batubara muda dengan kandungan air yang
berbeda.
?
Investigasi terhadap tingkat pengeringan yang
dimungkinkan dari setiap batubara yang diuji.
?
Investigasi terhadap mutu produk “dried coal”
melalui analisa terhadap kandungan airnya,
dan nilai kalor (CV: calorific value).
2. TINJAUAN PUSTAKA
Sampai saat ini telah banyak proses peningkatan
mutu batubara yang dikembangkan di dunia,
beberapa diantaranya adalah: Up-grading Brown
Coal (UBC) (Anonim, 2002; Deguchi, T.,
Shigeshisa, T., 2000), Hot Water Drying (HWD), KFuel, Syncoal, Encoal, Coal dewatering dengan
menggunakan DME yang prosesnya mirip dengan
UBC, BCB coal upgrading process oleh White Coal
Technology, Proses Hydrothermal upgrading, dan
STD technology. Berbagai proses tersebut
dibedakan berdasarkan kondisi reaksinya, jenis
media transfer panas, tipe reaktor, kualitas limbah
cair dan biaya pengolahan. Dibandingkan dengan
proses-proses lainnya, STD sangat berbeda dari
segi 'prinsip proses' maupun kondisi operasinya.
Proses STD pertama kali dikembangkan oleh
TSK (Tsukishima Kikai Co.Ltd), Jepang untuk
cooking coal dewatering dan kini diarahkan untuk
steam coal yang akan diterapkan di pembangkit
listrik, diintegrasikan dengan PLTU batubara yang
baru maupun yang telah beroperasi (Noguchi,T.,
2010). STD pada prinsipnya memanfaatkan
kelebihan uap tekanan rendah pada pembangkit
listrik untuk mengeringkan batubara, sehingga
diharapkan dapat meningkatkan efisiensi,
mengurangi konsumsi batubara dan jumlah emisi
CO2. Proses STD pada dasarnya merupakan
proses Indirect heating drying, sehingga volume
gas buangnya dapat diperkecil. Mekanisme
prosesnya seperti pada Kiln dimana batubara
dimasukkan kedalam shell sedangkan uap panas
masuk kedalam tube. STD pre-drying dapat
diterapkan pada pembangkit listrik yang sudah ada
maupun yang baru/akan dibangun, sistim IGCC
dan gasifikasi untuk memproduksi SNG.
3. METODA PENELITIAN
Dalam pengujian STD digunakan beberapa
batubara muda dari Sumatra dan Kalimantan
dengan variasi total kandungan air: 35%; 50% dan
60%. Batubara tersebut di hancurkan hingga
ukuran <10 mm sebelum diumpankan kedalam
unit STD.Uap dengan tekanan rendah, 10 kg/cm3G
digunakan untuk memanaskan batubara. Sampel
produk batubara diambil di beberapa titik secara
terus-menerus setelah operasi berada pada
keadaan steady state. Pengujian dilakukan
selama beberapa hari (4-5 hari) secara terus
menerus untuk setiap sampel yang diuji.
Pengaturan gas buang yang keluar dari unit STD
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dialirkan ke bag filter untuk memisahkan debu
batubara sebelum kemudian dilepas ke atmosfer.
Gambar 2 menyajikan diagram peralatan STD
yang digunakan dalam penelitian di Puspiptek,
Serpong, sedangkan Gambar 3 menampilkan foto
dari unit tersebut.
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Gambar 2. Diagram peralatan STD

Gambar 3. Foto fasilitas pilot plant STD di BPPT,
Puspiptek, Serpong
Metode pengambilan sampel untuk analisa
(Noguchi, T., dkk., 2011), sebagai standar
pengujian di BPPT, adalah sebagai berikut:
?
Batubara yang akan dikeringankan maupun
yang sedang dan sudah dikeringkan diambil,
dari titik-titik pengambilan sampel A,B,C,D,E,
dan F seperti terlihat pada Gambar 4 untuk
dianalisa kandungan airnya dan distribusi
ukuran partikel nya. Terhadap produk akhir
STD yang dikumpulkan dari titik E dilakukan uji
terhadap karakteristik pembakarannya dan
sifat spontaneous combustion-nya.
?
Analisa terhadap kandungan air dan distribusi
partikel batubara dari beberapa titik sampling
dilakukan dengan cara sbb:
?
Untuk analisa kandungan air, sekitar 0,5-1,0
kg sampel batubara asal atau raw coal dan
dried coal dikumpulkan / ditampung setiap
hari sekitar pukul 15.00 dari semua titik
sampling A,C,B,D,E, F.
?
Untuk analisa terhadap distribusi partikel,
sekitar 0,5-1,0 kg sampel batubara asal
atau raw coal dan dried coal dikumpulkan /
ditampung setiap hari sekitar pukul 15.00
dari titik sampling A, E dan F.
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3.1. Batubara Kalimantan Selatan
Sampel pertama yang diuji adalah sampel
batubara (Sample S-SEC) dari salah satu
tambang di Kalimantan Selatan dengan TM 35%.
S-SEC dipilih untuk diuji yang pertama karena
mempunyai kandungan TM yang terendah
dibandingkan 2 sampel lainnya. Hal ini dilakukan
untuk memberi ruang agar peralatan STD dapat
beradaptasi terlebih dahulu karena batubara yang
semakin basah umumnye lebih sulit untuk di
proses, bahkan ada yang memiliki sifat lengket
seperti lempung. Pengujian dilakukan selama 5
hari kontinyu atau 107 jam. CFR (Coal Feeding
Rate) diatur pada kecepatan 120 kg/jam. Jumlah
total sampel yang digunakan selama 5 hari adalah
15,4 ton.
3.2. Batubara Riau, Sumatera.
Batubara kedua yang diuji adalah batubara SSPR dari Riau dengan TM 48-50%. Pengujian
terhadap batubara S-SPR dilakukan secara
kontinyu selama 132 jam. CFR (Coal Feeding
Rate) diatur pada kecepatan 80 kg/jam. Jumlah
total sampel yang digunakan selama 5 hari adalah
13,3ton.
3.3. Batubara Sumatera Selatan
Batubara ketiga yang diuji adalah batubara S-SPD
dari Sumatera Selatan, dengan TM sekitar 5860%. Pengujian dilakukan selama 5 hari kontinyu
atau 122 jam. CFR (Coal Feeding Rate) diatur
pada kecepatan 50 kg/jam. Jumlah total sampel
yang digunakan selama 5 hari adalah 15,4 ton.
Seluruh sampel dihancurkan hingga < 10mm
sebelum pengujian dengan STD dan analisa.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambar 5a menampilkan grafik hasil pengujian
STD untuk sampel batubara S-SEC
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Grafik tersebut menunjukkan korelasi antara
area pemanas dari unit STD dengan kandungan
air dalam batubara dari Kalimantan Selatan S-SEC
(warna biru) dan temperatur batubara (warna
merah).
Nampak bahwa kandungan air mengalami
penurunan dari 32% menjadi tinggal 12%,
sedangkan tempetarur batubara mengalami
kenaikan dari temperatur kamar hingga 87oC.
Sedangkan grafik hasil pengujian dari batubara
S-SPR (TM: 48-50%) dari tambang PTBA di Riau
dan batubara S-SPD (TM: 58-60%) dari DH
Energy di Sumatera Selatan, masing-masing
ditampilkan dalam Gambar 5b dan 5c.
Hasilnya menunjukkan adanya konsistensi
hubungan antara temperatur batubara dengan
kandungan air dalam batubara (TM). Semakin
tinggi kandungan airnya akan semakin tinggi
temperatur batubara yang keluar dari unit STD.

Penurunan jumlah kandungan air tertinggi
terjadi pada sampel S-SPD, diikuti dengan
sampel S-SPD dan S-SEC. Ini menyebabkan
terjadinya kenaikan kalori batubara secara
signifikan sebagaimana yang ditampilkan
pada Tabel 1 berikut.
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Gambar 5a. Grafik hasil pengujian batubara SSEC
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Gambar 5b. Grafik hasil pengujian batubara SSPR

Tabel 1

Batubara

Kandunga Air

Nilai kalor batubara awal dan setelah
dikeringkan dengan STD
Sampel: S-SEC Sampel: S-SPR

Sampel: S-SPD

Basah

Kering

Basah

Kering

Basah

Kering

33.22

12.29

49.93

13.14

5.27

11.33

4,359

5,686

2,733

4,666

2,481

11.33

Unit

(% berat)

Nilai kalor (CV) Kcal/kg (ar)

5. KESIMPULAN
Pengujian dengan unit STD dilakukan selama 4
hari kontinyu untuk masing-masing sampel
batubara dengan sukses, tanpa permasalahan
yang berarti. Keseluruhan pengujian berlangsung
selama kurang lebih 1 bulan termasuk persiapan
batubara dan peralatan STD. Hasil pengujian STD
membuktikan bahwa STD mampu mengurangi
kandungan air dalam batubara untuk berbagai
variasi TM dari 35 %, 50 % dan 60% secara
signifikan, dan dengan demikian berdampak pada
kenaikan nilai kalor batubara tersebut.
Batubara dari Kalimantan Selatan (S-SEC)
dengan TM awal 33% dapat diturunkan hingga
dibawah 13%, sedangkan batubara dari Riau (SSPR) dengan TM awal 50% dan dari Sumatera
Selatan (S-SPD) dengan TM awal 58%, masingmasing dapat diturunkan hingga maksimum 13%
dan 11%.
DAFTAR PUSTAKA
Anonim, 2011. INDONESIA Coal Industry. Outlook
2011. APBI-ICMA, Jakarta.
Anonim, 2002. Internal Report on Up-graded
Brown Coal, BPPT, Jakarta.

62

Jurnal Energi dan Lingkungan Vol. 8, No. 2, Desember 2012 Hlm. 59-63

Deguchi, T. and Shigeshisa, T., 2000. Deve-lopment
of UBC Process: Upgrading of Low Rank Coal,
FTEC International Conference on Fluid and
Thermal Energy Conversion July 2-6, Bandung.
Noguchi, T., 2010. Steam Tube Dryer (STD) for Low
Rank Coal. 2nd Coaltrans Upgrading Coal Forum
2010, CONTRANS SYMPOSIUM, 21-22
September, Grant Hyatt Hotel, Jakarta.
Noguchi , T., Hartiniati, Sumbogo Murti, S.D. Yusnitati,
Lambok, H.S., Trisaksono, B.P., Cahyadi, 2011.
Report on Steam Tube Dryer (STD) Test, BPPT,
Jakarta.

Pengujian Pilot Plant ................ (Hartiniati dan Helmi Najamuddin)

63

