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ABSTRAK 
STUDI UNTUK MENENTUKAN KONDISI PENGUJIAN SISTEM TURBIN DAN KOMPRESOR. Dari 
sudut pandang sistem energi dan lingkungan, konsep untuk reaktor nuklir generasi generasi IV mempunyai 
kemampuan baik untuk alat pembangkit listrik dan pembangkit panas untuk produksi hidrogen. Reaktor nuklir 
berpendingin gas ini mengaplikasikan siklus turbin untuk memindahkan panas. Untuk menganalisis sistem 
pendingin tersebut, diusulkan sebuah model sistem turbin dan kompresor dengan daya 3 kW. Fluida kerja yang 
digunakan adalah hidrogen yang direaksikan dengan udara didalam ruang bakar, kemudian diekspansikan 
melalui sebuah turbin guna memperoleh kerja poros yang akan dimanfaatkan untuk menggerakkan kompresor 
dan generator. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kondisi pengujian yang optimum dari sistem turbin 
gas. Metode yang digunakan yaitu dengan menerapkan persamaan-persamaan kesetimbangan energi, massa, 
dan momentum. Turbin gas dan kompresor diletakkan pada satu poros, dimana sekitar 55 persen dari daya 
keluaran untuk memutar kompresor. Pada kondisi pengujian untuk putaran 20305 rpm dengan laju aliran 69 
m3/h, diperoleh efisiensi thermal siklus turbin sekitar 18 % (ekivalen dengan perbandingan efisiensi Carnot 65 
%), sehingga layak dikembangkan untuk pengembangan instalasi tenaga nuklir dalam mendukung permintaan 
energi listrik dan akan sangat menjanjikan untuk fasilitas masa depan.  
Kata kunci : Turbin, kompresor, reaktor nuklir, efisiensi.  

ABSTRACT 
STUDY FOR DETERMINING THE TESTING CONDITIONS OF COMPRESSOR AND TURBINE 
SYSTEM. From the viewpoint of energy system and environment, the concept for nuclear reactors of the 
generation IV have good potential for electricity and heat generation devices in producing hydrogen. These gas 
cooled nuclear reactors employ turbine cycle in transferring the heat. To analyses that coolant system, it is 
proposed a model of compressor and turbine system with power 3 kW. The used working fluid was hydrogen that 
be burnt with air within combustion chamber, then be expanded through a turbine for getting shaft work that will 
be used in driving compressor and generator. This study is aimed to determine the optimum testing conditions of 
gas turbine system. The used method is by applying the balance equations of energy, mass, and momentum. Gas 
turbine and compressor were placed at the single shaft, in which it was about 55 percent of power output for 
running the compressor. Under the testing condition for the speed of 20305 rpm, it was obtained thermal 
efficiency of the turbine cycle approximate 18 % (equal to the Carnot efficiency ratio 65 %), so that it is properly 
developed for the development of nuclear power installation in supporting the electricity energy demand and it 
will be very promising for the future facility.  
Keywords : turbine, compressor, nuclear reactor, efficiency.  

 

PENDAHULUAN 
alah satu problem yang sangat penting yang kita 
hadapi saat ini adalah pemanasan global (global 

warming) akibat emisi karbon dioksida (CO2). Dengan 
alasan ini, sangat penting bagi kita untuk 
meningkatkan pendayagunaan sistem energi dengan 
memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan 
termasuk energi nuklir. Reaktor nuklir generasi IV 
(sistem reaktor maju) adalah suatu konsep pembangkit 
listrik dan panas untuk produksi hidrogen, yang 
merupakan lanjutan dari reaktor nuklir generasi I yaitu 
reaktor nuklir generasi awal, reaktor nuklir generasi II 
yaitu reaktor nuklir air ringan yang saat ini beroperasi, 
reaktor nuklir generasi III yaitu modifikasi reaktor 
nuklir air ringan sebagai contoh reaktor air didih 
lanjut. Produksi hidrogen diperoleh dengan proses 
panas dalam siklus tak langsung, sebagaimana 

diperlihatkan pada Gambar 1 [1]. Dari studi pustaka 
dapat dikemukakan bahwa reaktor nuklir generasi ke 
IV ini mempunyai beberapa spesifikasi penting antara 
lain bahan bakar lebih efisien, limbah nuklir rendah, 
tahan terhadap penyebaran bahan nuklir berbahaya, 
merupakan sumber energi tahan lama, mempunyai 
nilai ekonomis, handal, dan aman karena 
kemungkinan kerusakan teras reaktor sangat kecil 
serta tidak memerlukan daerah tertentu sehingga dapat 
diletakkan berdampingan dengan pemukiman 
penduduk [2].  

Turbin gas merupakan salah satu komponen 
penting pada siklus pendingin untuk sistem 
pembangkit nuklir generasi IV. Turbin gas yang 
digunakan pada siklus pendingin reaktor nuklir ini 
mampu menghasilkan daya besar, sehingga untuk 
mengembangkannya diperlukan fasilitas pengujian 
yang komplek dan tempat yang luas.  

S 
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Gambar 1. Konsep reaktor nuklir untuk produksi hidrogen [1].

Masalah ini dapat diatasi dengan 
mengusulkan sebuah model turbin gas dengan daya 
keluaran 3 kW dengan efisiensi thermal tinggi. 
Dengan mempertimbangkan faktor keselamatan dalam 
pengoperasian instalasi reaktor nuklir, maka model 
yang diusulkan ini menggunakan ruang bakar sebagai 
pengganti reaktor nuklir yang berfungsi untuk 
menaikkan temperatur gas, sehingga model dari turbin 
gas ini dapat dianalisis termasuk laju aliran gas dan 
unjuk kerjanya. Gas yang dipakai sebagai bahan bakar 
adalah hidrogen yang dapat diperoleh dengan 
beberapa cara termasuk reaktor nuklir temperatur 
tinggi [1]. Reaksi antara hidrogen dan udara pada 
kondisi tekanan tetap tidak menghasilkan CO2 
sehingga model turbin gas ini dapat beroperasi dengan 
aman, bersih, dan ramah lingkungan.  

Manfaat lain dalam pengembangan model 
sistem turbin dan kompresor ini adalah untuk alat 
penghasil listrik jika dikopel dengan generator listrik. 
Secara umum, motivasi dari penelitian ini adalah 
mampu meningkatkan pemanfaatan energi nuklir 
sebagai salah satu cara untuk memperbaiki efisiensi 
thermal dalam siklus termodinamika pembangkit daya 
agar dapat mewujudkan instalasi teknologi pemakaian 
energi baru dan terbarukan yang handal, aman, dan 
tidak merusak lingkungan.  

Tujuan utama dalam makalah ini adalah 
untuk menentukan kondisi pengujian dari model 
sistem turbin gas 3 kW dengan metode yang 
digunakan berupa penerapan persamaan-persamaan 
thermodinamika termasuk kesetimbangan energi, 
kesetimbangan massa, dan momentum agar diperoleh 
prosedur yang tepat guna mendapatkan kinerja yang 
optimum.  

TEORI 
Model dari sistem turbin dan kompresor, 

seperti ditunjukkan pada gambar 2, dikembangkan 
untuk menguji pengaruh dari berbagai macam 
parameter terhadap unjuk kerja siklus dengan 
temperatur tinggi dimana proses dalam ruang bakar 

mampu memberikan nyala stabil. Gambar 2 
menampilkan siklus turbin gas berikut berbagai 
komponen utamanya yang terdiri dari turbin, 
kompresor, dan ruang bakar. Sedangkan keadaan 
termodinamika dari setiap titik dapat diplotkan dalam 
diagram temperatur versus entropi (diagram T-s) 
seperti diperlihatkan pada gambar 3. Siklus dari model 
turbin ini memanfaatkan gas hasil reaksi pembakaran 
antara udara dan hidrogen sebagai fluida kerja 
diantara kompresor dan turbin dengan harga 
perbandingan panas jenis sebesar 1,3. Gas tersebut 
merupakan media kerja yang sangat bagus untuk 
model yang dikembangkan ini karena tidak 
menghasilkan CO2 dan juga mempunyai sifat panas 
yang bagus.  

 
Gambar 2. Skematik sederhana dari siklus turbin gas 

dan kompresor. 

 
Gambar 3. Diagram temperatur versus entropi untuk 

siklus turbin dan kompresor. 
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Dari gambar 3 dapat dihitung daya 
kompresor yang dibutuhkan oleh kompresor dengan 
menggunakan persamaan berikut : 

( )1T2TPc
.

mKompresor
.

W −=  (1) 
Sedangkan daya yang dihasilkan oleh turbin gas dapat 
dihitung dengan mengaplikasikan persamaan : 

( )4T3TPc
.

mTurbin
.

W −=  (2) 

METODOLOGI  
Metode yang digunakan dalam penyelesaian 

masalah dilakukan dengan menentukan parameter 
yang diuji yaitu rasio tekanan kompresor, temperatur, 
dan perbandingan panas spesifik. Parameter ini 
digunakan untuk menentukan kondisi kerja dari setiap 
komponen termasuk kompresor dan turbin. 
Temperatur masuk kompresor ditentukan sesuai 
dengan temperatur lingkungan pada tekanan 0,1 MPa. 
Dengan menggunakan angka perbandingan tekanan 
dan kondisi gas keluar dari ruang bakar, maka harga 
temperatur keluar kompresor, temperatur masuk dan 
keluar turbin dapat dihitung. Tekanan ruang bakar 
dapat mencapai 0,25 MPa dengan temperatur 1150 K. 
Gas panas yang keluar dari ruang bakar diekspansikan 
melalui turbin untuk memperoleh kerja poros yang 
sangat bermanfaat untuk memutar kompresor dan 
generator listrik. Perhitungan daya kompresor dan 
daya turbin gas dihitung dengan persamaan (1) dan 
(2). Efisiensi termal siklus diperoleh dari 
perbandingan antara selisih daya turbin dikurangi daya 
kompresor dibandingkan dengan jumlah panas yang 
diberikan [3]. Putaran poros dari sistem turbin dan 
kompresor merupakan variabel yang berbanding 
terbalik dengan laju aliran gas.  

HASIL DAN PEMBAHASAN  
Diagram dari perubahan-perubahan 

temperatur dan entropi seperti terlihat dalam gambar 3 
adalah sangat berguna dalam menggambarkan siklus 
turbin dan kompresor untuk mengetahui bahwa dalam 
proses isentropik, seperti proses dalam turbin dan 
kompresor, daya yang diproduksi adalah hasil dari laju 
aliran gas dan perubahan enthalpi melalui proses 
tersebut. Jadi, perbedaan temperatur yang didapatkan 
pada diagram T–s adalah sesuai dengan daya yang 
dihasilkan. Kurva dari garis tekanan konstan pada 
diagram tersebut adalah sebanding dengan temperatur 
absolut. Maka dari itu, garis-garis tekanan konstan 
menjadi lebih curam atau lebih tinggi, dan berbeda 
karena temperatur naik. Hal ini mengilustrasikan 
bahwa kerja lebih dapat diperoleh dengan cara 
mengekspansikan gas pada temperatur tinggi daripada 
pada temperatur rendah untuk proses tekanan tetap. 
Dalam siklus yang dianggap ideal, proses kompresi 
gas adalah isentropik yaitu adiabatik atau tidak ada 
kerugian panas akibat gesekan, sehingga entropi 

dalam proses tersebut adalah konstan walaupun 
temperatur meningkat.  

 
Gambar 4.  Kurva antara perbandingan tekanan 

kompresor dan CER pada kondisi 
temperatur masuk turbin 1150 K. 

Siklus turbin dan kompresor pada temperatur 
tinggi dapat memberikan keuntungan dalam perbaikan 
efisiensi thermal secara keseluruhan dari sistem 
dengan mengambil asumsi bahwa tidak ada kerugian 
tekanan dalam ruang bakar. Dari gambar 4 dapat 
dilihat bahwa untuk harga rasio tekanan kompresor 
2,5 diperoleh efisiensi thermal siklus sekitar 18,6 % 
atau setara dengan harga perbandingan efisiensi 
Carnot (Carnot Efficiency Ratio / CER) sebesar 65 % 
yang terjadi pada kondisi temperatur masuk turbin 
1150 K.  

 
Gambar 5. Kurva antara putaran versus efisiensi 

termal siklus turbin dan kompresor. 

Untuk menghindari pecahnya bantalan, turbin 
diuji untuk kondisi kerja pada putaran diantara 17000 
dan 21000 rpm. Gambar 5 menunjukkan pengaruh 
efisiensi siklus turbin dan kompresor terhadap putaran 
rotor. Putaran rotor turbin dapat diperbaiki dengan 
merancang rotor dari kumpulan disk yang mempunyai 
bentuk dan dimensi sama [4, 5]. Rotor tersebut terbuat 
dari bahan keramik agar turbin mampu beroperasi 
hingga temperatur tinggi. Ketebalan disk dibuat sesuai 
dengan kondisi operasi yang diinginkan. Apabila 
digunakan poros tunggal untuk meletakkan turbin gas, 
kompresor, dan generator, maka kira-kira 55 persen 
daya keluaran turbin dipakai untuk memutar 
kompresor dan selebihnya digunakan untuk 
menggerakkan generator listrik. Dari gambar 5 juga 
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dapat diketahui bahwa semakin tinggi putaran maka 
efisiensi yang dihasilkan semakin baik.  

 
Gambar 6. Pengaruh putaran terhadap laju aliran gas. 

Gambar 6 menunjukkan karakteristik aliran 
gas yang diukur terhadap kecepatan poros dalam 
kisaran harga dari 17000 hingga sedikit diatas 25000 
rpm. Kecepatan yang lebih tidak dapat dicapai akibat 
permasalahan pada bantalan dan rotor turbin yang 
digunakan. Titik pada setiap kurva tersebut didapat 
dengan memvariasikan katup untuk mengatur laju 
aliran gas. Dari hasil yang diperoleh, maka untuk 
mencapai efisiensi termal siklus sebesar 18 %, kondisi 
operasi untuk pengujian sistem turbin dan kompresor 
dapat dilakukan pada putaran 20305 rpm dengan laju 
aliran sebesar 69 m3/h.  

 
Gambar 7. Kurva karakteristik kompresor untuk 

berbagai laju aliran. 

Gambar 7 memberikan representasi 
karakteristik kompresor yang dipakai pada model dari 
siklus turbin gas. Laju aliran gas sangat berpengaruh 
terhadap perbandingan tekanan kompresor dan 
efisiensi termal siklus. Semakin tinggi laju aliran gas 
yang diberikan, maka rasio tekanan dan efisiensi 
thermal yang dihasilkan akan meningkat. Model 
sistem turbin dan kompresor yang sedang diteliti ini 
diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan 
sistem pendingin pada reaktor nuklir generasi lanjut 
(sistem reaktor maju) guna memacu perkembangan 
fasilitas instalasi pembangkit listrik di masa 
mendatang.  

KESIMPULAN  
Dari bahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 
1. Siklus turbin dan kompresor dengan daya keluaran 

3 kW merupakan model dalam skala laboratorium 
untuk pengembangan sistem reaktor maju 
berpendingin gas.  

2. Kondisi pengujian dapat dilakukan pada putaran 
dalam batas tertentu (putaran maksimum yang 
diijinkan adalah 25438 rpm).  

3. Untuk memperoleh efisiensi termal siklus 18 % 
(atau nilai CER = 65 %), maka laju aliran gas yang 
disediakan sebesar 69 m3/h pada putaran 20305 
rpm.  
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TANYA JAWAB 

Tjipto Sujitno 
− Pada eksperimen ini, pengujian pengkondisian 

hanya difokuskan pada putaran saja. Apakah tidak 
ada parameter lain yang mempengaruhi ? 

Sri Sudadiyo 
• Parameter yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu : tekanan, temperatur, perbandingan 
panas spesifik, laju aliran gas dan putaran.  
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Widdi Usada 
− Mengapa peneltian ini dikaitkan dengan reaktor 

suhu tinggi ? 
− Dalam model ini, energi apa yang digunakan dan 

energi apa yang dihasilkan ? 

Sri Sudadiyo 
• Apabila penelitian ini berhasil dengan baik, 

maka untuk penelitian ke depan, siklus turbin 
dan kompresor akan diaplikasikan untuk sistem 
reaktor generasi lanjut (generasi-IV), misalnya 
untuk Molten Salt Reactor System yang 
menggunakan pendingin sekunder dengan 
media gas.  

• Energi yang digunakan adalah energi panas, 
sedangkan energi yang dihasilkan adalah 
energy mekanis yang berupa kerja poros dari 
turbin gas.  

Piping Supriatna 
− Jika dibandingkan dengan pemanfaatan H2 untuk 

mikro disk turbin, apakah tidak lebih baik H2 
dimanfaatkan untuk fuel cell yang memiliki 
efisiensi 85 % ? 

− Jika mikro disk dikembangkan untuk daya tinggi, 
apakah efisiensinya lebih baik dibandingkan 
dengan siklus Brayton ? 

Sri Sudadiyo 
• Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengembangkan sistem pendingin sekunder 
pada reaktor generasi-IV dengan media gas. 
Jadi siklus yang digunakan adalah siklus 
Brayton. Untuk model daya mikro telah 
diperoleh efisiensi termal yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan siklus konvensional 
sebesar 18 % (CER 65 %). Jadi fuel cell tidak 
digunakan dalam penelitian ini.  

• Sistem turbin mikro disk hanya digunakan 
untuk daya mikro (dalam penelitian ini : 3 kW). 
Untuk siklus daya besar masih belum 
dikembangkan.

 


