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PEMANTIK LPG OTOMATIS UNTUK PEMBAKAR
HIDROGEN PADA PROSES REDUKSI TUNGKU ME-II

Achmad Suntoro
Pusat Rekayasa Perangkat Nuklir - SATAN

ABSTRAK

GAS)

Pemantik LPG otomatis untuk membakar gas hidrogen pada proses reduksi tungku ME-II berhasil
direkayasa menggunakan komponen lokal dengan teknik reverse engineering. Telah dipelajari secara
kualitatif sistem kerja untuk nyala awal LPG untuk kemudian direkayasa penyalaannya secara otomatis dan
diterapkan pada tungku reduksi ME-II. Sistem penyalaan otomatis ini telah diuji dan terbukti dapat bekerja
dengan baik.

ABSTRACT

Reverese engineering method for automatic spark-ignition system of LPG to burn hydrogen gaseous in the
reducing process of ME-ii furnace has been succesfully implemented using local materials. A qualitative
study to the initial behavoiur of the LPG flame system has created an idea by modification to install an
automatic spark-ignition of the LPG on the reducing furnace ME-ii. The automatic spark-ignition system
has been tested and proved working well. '--- ._-

Keyword: Pemantik LPG otomatis, tungku reduksi, pembakar gas hidrogen.

PENDAHULUAN

Proses reduksi untuk mengubah serbuk U30Smenjadi UOz pada proses daur bahan bakar
nuklir gagalan, agar dapat diproses kembali menjadi
bahan bakar yang memenuhi syarat, menggunakan
gas hidrogen sebagai pereduksi pada suhu tinggi.
Proses reduksi tersebut mengikuti reaksi kimia
dalam tungku listrik:

U3 Os + Hz ~ UOz + HzO + Hz (I)
(berlebih) (Iebihan)

HzO yang terjadi akibat reaksi akan berbentuk uap
panas dan keluar dari tungku bersama-sama dengan
gas Hz lebihan, sedangkan serb uk UOz akan tetap
tinggal di dalam tungku. Uap air panas selanjutnya
dijebak oleh ruang kondensasi hingga menjadi air
sebelum sempat keluar ke udara bebas, dan gas Hz
lebihan akan keluar dari sistem tungku untuk
kemudian dibakar oleh nyala api dari gas LPG
(Liquid Petroleum Gas) di ruang pembakaran.
Gambar ] adalah sistem tungku reduksi ME-]]
untuk tujuan tersebut.

Gas Hz lebihan yang keluar dari tungku harus
dibakar untuk keselamatan, karena pada komposisi
volume tertentu antara gas hidrogen dengan udara

(18% sid 59%il] dapat berpotensi untuk meledak.
Sistem pembakaran gas Hz pada tungku reduksi
Gambar ] dilakukan secara manual, yaitu mula
mula operator memercikkan bunga api dari
pemantik portable untuk membakar gas LPG yang
selanjutnya digunakan membakar gas hidrogen.
Teknik pembakaran manual tersebut mempunyai
resiko yang cukup besar bagi operator, jika terjadi
gangguan nyala api LPG padam sedangkan gas Hz
terus mengalir. Pada kondisi terse but, percikan api
oleh operator akan berpotensi menyulut ledakan.

Dalam makalah ini akan ditunjukkan proses
penambahan sistem otomatis pemantik untuk
membakar gas LPG pada tungku reduksi ME-]]
dengan cara reverse engineering, yaitu dengan me
lihat pola pemasangan pemantik tungku sinter ME
06. Modifikasi jenis pemantik dan spark-ignitor nya
dibuat tidak sarna dengan yang digunakan pada
tungku ME-06 terutama ditujukan agar sistim
menggunakan komponen lokal yang mudah didapat.
Dua redundansi pemantik dipasang untuk mening
katkan keyakinan bahwa nyala LPG akan terjadi.
Sedangkan untuk sistem otomatis dibuatkan
rangkaian listrik tambahan dengan memanfaatkan
komponen-komponen Iistrik dan instrumentasi
tungku yang ada (terpasang). Fasilitas ini dibuat
untuk meningkatkan faktor keselamatan operasi
yang disyaratkan[lJ.
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Gambar 1. Tungku kalsinasi dan reduksi ME-ll.
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TAT A KERJA

Meningkatkan tingkat keselamatan operator
selama proses reduksi berlangsung merupakan hal
pokok yang menjadi penyebab pekerjaan ini. Dua
pekerjaan yang akan dijalankan dalam kontek ini
adalah memperbaiki kondisi awal pembakaran gas
buang dari tungku menjadi otomatis, dan
otomatisasi penyalaan jika terjadi gangguan atas
pembakaran LPG tersebut.

A waf Pembakaran

Awal pembakaran gas LPG (yang digunakan
selanjutnya untuk membakar gas hidrogen) dimulai
dari percikan bunga api dari pemantik di ujung
outlet LPG. Gambar 2.a adalah spark-ignitor listrik
yang digunakan sebagai pembangkit pulsa tegangan
tinggi, dan Gambar 2.b adalah pemantik sebagai
pembangkit nyala api yaitu pemantik dengan
elektroda pendek yang dibungkus bahan keramik.

c. Spark-ignitor dan p emantik di ruang pembakaran hasil rekayasa.

Gambar 2. Spark-ignitor dan pemantik untuk tungku ME-II.
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Percobaan pertama dilakukan dengan

mencari posisi pemantik terbaik agar LPG dapat
terbakar. Percobaan ini dilakukan dengan
mengubah-ubah posisi pemantik disekitar outlet
LPG yang sedang memancarkan gasnya. Pemantik
yang di ubah-ubah posisinya diikuti dengan logam
lain yang dihubungkan ke pipa LPG sebagai tempat
loncatan percikan api dari e1ektroda pemantik. Gas
LPG akan terbakar oleh api jika komposisi
perbandingan volume LPG dengan udara terletak
diantara 1.8% sId 8%[2]dengan energi panas dari api
yang cukup. Dalam hal ini percikan api akan
digunakan (bukan nyala api kontinyu).

Percobaan kedua dilakukan dengan melepas
outlet LPG dari posisinya di tungku, dan memberi
masukan udara bertekanan dari kompresor sebagai
pengganti LPG. Secarik kain dicelupkan kedalam
oli lalu dibakar, dan diposisikan api dan jelaganya
yang terbentuk ke dekat outlet yang telah diberi
udara tekan pengganti LPG tersebut. Percobaan
kedua ini digunakan untuk mengetahui karakteristik
outlet terhadap gas disekitarnya.

Dari hasil percobaan satu dan dua diatas
dilakukan analisis untuk menetapkan posisi
pemantik yang terbaik untuk tungku ME-II. Posisi
tersebut selanjutnya digunakan dalam percobaan
otomatisasi penyalaan LPG tersebut baik untuk
kondisi awal ataupun jika terjadi gangguan (api
menjadi padam karena sesuatu hal misalnya).

Otomatisasi Penyalaan Pemantik

Sebuah termokopel tipe K telah terpasang
pada sistem instrumentasi tungku ME-II yang
digunakan semula hanya untuk menghidupkan
alaram jika tidak ada nyala diruang pembakaran
karena suatu gangguan[3]. Alaram ini akan
mengundang operator agar menghidupkan api yang
padam secara manual. Rangkaian otomatis
tambahan dibuatkan dengan memanfaatkan
termokopel dan thermo-switch yang telah ada.
Sinyal dari thermo-switch dalam rekayasa ini
digunakan untuk mengendalikan spark-ignitor dan
menutup katup gas hidrogen serta saluran keluar
dari tungku. Rangkaian rekayasa I modifikasi
kendali otomatis pemantik diperlihatkan pada
Gambar 3.

Switch kontrol pada rangkaian Gambar 3
digunakan untuk mengaktifkan sistem kendali
otomatis dari pemantik. Secara terpasang di sistem
tungku ME-II, switch ini digunakan bersama untuk
mengaktifkan kendali lainnya. Gambar 3 adalah
rangkaian yang disederhanakan untuk menjelaskan
topik permasalahan yaitu kendali pemantik,
sehingga rangkaian yang berkaitan dengan gas
hidrogen tidak digambarkan. Thermo-switch dalam
rangkaian menggunakan yang telah tersedia pada
sistem instrumentasi tungku ME-II. Thermo-switch
ini mempunyai jarum pengatur untuk menentukan
pada temperatur berapa thermo-switch harus aktif.
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Gambar 3. Simplifikasi modifikasi rangkaian otomatis pemantik LPG tungku reduksi ME-It.
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Dengan rangkaian Gambar 3 setelah switch
kontrol diaktifkan, katup LPG dan katup gas
hidrogen akan selalu menutup jika nyala api dari
LPG padam. Pada kondisi ini secara otomatis
alaram akan berbunyi dan pemantik akan

mengeluarkan percikan api. Kesempatan untuk
pemantik dalam berusaha menghidupkan nyala api
LPG diatur oleh timer # 1. Jika dalam waktu yang

ditentukan pada timer # I telah lewat, dan LPG
belum juga nyala, maka sistem kendali Gambar 3
diatas akan menghentikan kegiatan reduksi secara
menyeluruh melalui saklar emerjensinya. Kondisi
ini dilakukan untuk menjaga keselamatan dalam

operasi jika memang api dari LPG tidak bisa
dinyalakan (LPG habis misalnya atau sebab-sebab
lain-nya).

HASIL DAN BAHASAN

Secara umum dan menyeluruh, eksperimen

penggantian sistem pemantik dan otomatisasinya
pad a tungku reduksi ME-II dapat dikatakan
berhasil dengan baik. Gangguan-gangguan terhadap

sistem yang berkenaan dengan nyala api dari LPG
yang dilakukan dengan sengaja untuk menguji
unjuk kerja sistem otomatis beserta penyalaan
pemantiknya dapat diatasi oleh sistem hasil rekayasa
sesuai dengan design-requirement yang ditentukan.

Saluran #2

Saluran #1

Orifice

(a)

Berikut pertimbangan-pertimbangan pemikiran yang

muncul se1ama eksperimen berlangsung hingga
menghasilkan sistem yang dapat digunakan tersebut.

Pemantik LPG

Fungsi utama nyala api dari LPG digunakan
untuk membakar gas hidrogen yang keluar dari
saluran pembuangan tungku. Karena bent uk saluran
keluar dan berat jenis hidrogen yang lebih kecil dari
udara (BD hidrogen = 0,08235 kg/m3 dan BD udara
= 1.2931 kg/m3)[4], maka hidrogen yang keluar dari

tungku akan meluncur keatas sambil menyebar, dan
penyebaran terjadi tidak di titik outlet pipa gas
buang. Oleh karena itu, api nyala LPG yang
diperJukan harus nyala yang panjang (tidak
melebar), tidak seperti nyalanya api kompor gas
rumah tangga. Bentuk api pembakar ini terjadi juga
pada tungku sinter ME-06 yang juga menggunakan
gas hidrogen jika beroperasi.

Struktur outlet pipa LPG dari tungku ME-II

seperti pada Gambar 4.a, dan struktur ini diperoleh
dari pengamatan secara visual. Daerah B pada
Gambar 4.a tidak bisa ditentukan strukturnya karena
tertutup, sehingga tidak bisa digambarkan. Diduga
struktur ini juga yang digunakan pada tungku sinter
ME-06, dengan bentuk elektroda pemantik meleng
kung mendekat ke permukaan saluran #2 seperti

diperJihatkan pada Gambar 4.b.

LPG

(b)

Gambar 4. a. Struktur outlet pipa LPG pembakar tungku ME-It.

b. posisi elektroda (melengkung) pemantik tungku ME-06.
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Bentuk pemantik melengkung tersebut tidak

mudah diperoleh dipasaran umum, sehingga jika
terjadi kerusakan memerlukan waktu untuk
memperolehnya. Untuk tungku ME-]] akan dieoba
menggunakan jenis pemantik yang banyak
dipasaran umum (mudah diperoleh). Oleh karena itu
mekanisme kerja dari outlet LPG tersebut harus
diketahui untuk penempatan posisi pemantik yang
tepat.

Dari pereobaan pertama, diketahui bahwa
tidak selalu pereikan api dari pemantik
menyebabkan LPG terbakar. Seeara singkat dapat
digambarkan seperti pada Gambar 5. Pada posisi
Gambar 5.a, LPG tidak mau terbakar meskipun
letikan api dari pemantik telah terjadi terus menerus.
Hal ini disebabkan oleh komposisi volume LPG dan

LPG

udara pada posisi disekitar pemantik tersebut lebih
keeil dari 1.8%. Pada posisi Gambar 5.b juga LPG
tidak terbakar meskipun pemantik seeara kontinyu
mengeluarkan bunga api. Dipastikan posisi Gambar
5.b tersebut komposisi volume LPG terhadap udara
lebih besar dari 8% sehingga pereikan api dari
pemantik tidak menyebabkan terbakarnya LPG.
Posisi Gambar 5.e menghasilkan percikan yang
langsung membakar gas LPG yang keluar dari outlet
tersebut.

Untuk menjelaskan mengapa pemantik pada
posisi Gambar 5.e dapat menyebabkan terbakamya
LPG, dijelaskan dari mekanisme kerja outlet LPG
tersebut. Untuk mengetahui mekanisme kerjanya,
pereobaan kedua dilakukan dan hasilnya direkam
seperti pada Gambar 6.a.

LPG

a. b. c.

Gambar 5. Eksperimen penempatan posisi pemantik relatifterhadap outlet LPG.

a. b.

/~~
J' c.

udara tekan dari

kamp •• ""r

Gambar 6. Eksperimen api berjelaga dipinggir outlet LPG menggu
nakan tekanan udara dari kompresor.
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Nyala api dipinggir outlet Gambar 6.a terlihat
ditarik oleh salman #1 dan jelaganya ditarik oleh
salman #2. Dari eksperimen ini menunjukkan
bahwa salman #1 dan #2 dalam mekanisme
kerjanya akan menarik gas didekatnya. Gambar 6.b
dan 6.c memperjelas fenomena Gambar 6.a tersebut.
Dari fenomena ini dapat dijelaskan mekanisme kerja
dari outlet tungku ME-II seperti pada Gambar 7.

Untuk kedua kondisi Gambar 7.a dan b
berlaku sebagai berikut. Pada ruang A, LPG
bertekanan dari tabung penyimpanannya masuk
kesalman. Orifice telah menahan gas tersebut keluar
seluruhnya, sehingga LPG yang keluar akan
menyembur dengan laju aliran yang tinggi. Laju
aliran ini akan menarik udara disekitar salman udara

#1 hingga ikut masuk bersama-sama LPG ke ruang
B. Keberadaan orifice ini juga menjaga stabilitas
suplai LPG, yaitu jika tekanan LPG dari sumber
terjadi perubahan tekanan yang kecil (riak), maka
nyala api tidak banyak terpengaruh.

<I.

Pada Gambar 7.a merupakan fenomena
ketika gas LPG dibuka dan pemantik belum bekerja.
Aliran LPG pada ruang B juga cukup kencang
sehingga mampu menarik udara dari saluran udara
#2. Berat jenis LPG lebih besar dari udara, sehingga
gas ini akan cenderung menuju kebawah akibat
tarikan grafitasi dan arus udara dari saluran udara
#2. LPG yang masuk ke salman udara #2 tidak
cukup banyak, karena arus LPG di ruang B cukup
tinggi. Namun demikian justru jumlah LPG yang
sedikit tersebut akan berpotensi besar terletak
diantara 1.8% sid 8% volume dari udara, dimana
campuran pada komposisi tersebut LPG akan bisa
terbakar. Letikan api pada daerah tersebut pada
komposisi itu akan segera membuatnya terbakar,
dan api pembakaran LPG yang sedikit tersebut akan
mampu membakar semburan LPG pada daerah C.
Oleh karena itu letikan api dari pemantik harus
terletak di daerah salman #2 tersebut. Kondisi ini
sesuai dengan hasil eksperimen pada Gambar 6.c
sehingga LPG terbakar.

udara dan
gas buang

masuk

udara

~

b.

Gambar 7. a. Kondisi awal ketika nyala LPG belum terjadi.
b. Kondisi setelah LPG nyala.
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Pada Gambar 7.b merupakan fenomena

ketika gas LPG sudah terbakar. Seperti pada
Gambar 7.a, aliran LPG pada ruang B juga cukup
kencang sehingga mampu menarik udara yang
bercampur dengan gas buang dari saluran udara #2.
Gas buang hasil bakaran telah bersuhu tinggi,
sehingga ketika masuk ruang B membuat LPG yang
belum terbakar menjadi naik temperaturnya.
Kondisi ini sering digunakan oleh sistem outlet LPG
di industri yaitu dengan pemanasan awal terhadap
LPG sebelum dibakar[5J.

Kendali Otomatis Pemantik LPG

Setelah ditetapkan posisi pemantik, dalam hal
ini adalah posisi Gambar 5.c, langkah-Iangkah
otomatisasi dilakukan. Dua pemantik dipasang
untuk redundancy agar tingkat kemungkinan
penyalaan dan keandalannya lebih tinggi seperti
pada Gambar 8.

LPG

Gambar 8. Instalasi baru pemantik LPG hori
zontal tungku reduksi ME-II.

Jika pada awal pembakaran LPG thermo
switch pengendali nyala api diatur pada suhu rendah
(150°C misalnya), maka dalam waktu yang relatif
singkat sistem pemantik akan berhenti setelah nyala
LPG terjadi. Sebaliknya jika diatur pada suhu tinggi
(700 °C misalnya) maka pemantik masih tetap
bekerja dalam waktu yang relatif agak lama
meskipun api telah nyala (menunggu hingga suhu
termokopel mencapai 700°C). Namun dua kejadian
tersebut akan terbalik untuk tenggang waktu
aktifnya pemantik jika api LPG telah nyala lalu
karena gangguan menjadi padam. Jika LPG telah
nyala dan lalu padam, maka dengan segera pemantik
aktif dan segera mati kembali setelah LPG nyala
pada setting 700°C, sedang pada setting 150°C
aktifnya pemantik akan relatif agak terlambat
hingga suhu termokopel turun mencapai ISO °C
baru pemantik aktifmenyalakan LPG.

Dari pengalaman percobaan, setting tempe
ratur nyala LPG dibuat 300°C cukup memadai untuk
dapat bekerja otomatis. Namun hasil yang lebih baik
jika ketika start dibuat setting 150°C dan setelah api
menyala agak lama, maka setting dipindah ke
700°C. Kondisi ini membuat pemantik efisien dalam
bekerja menyalakan LPG.

KESIMPULAN

Pembakaran secara otomatis LPG pembakar
gas hidrogen dalam proses reduksi atau proses
lainnya yang melibatkan pembakaran gas hidrogen
sebelum dibuang ke udara bebas sangat perlu
diimplementasikan. Dari eksperimen yang dijelas
kan dalam makalah ini implementasi tersebut tidak
sulit dilaksanakan. Peralatan yang biasa digunakan
pada kompor gas umum dapat digunakan. Pada
prinsipnya sistem penyalaan ini berperan sekunder,
karena sistem interlock pengaman lainnya sudah
bekerja meskipun tanpa otomatisasi penyalaan gas
LPG ini. Namun demikian redundancy tindakan
lebih baik dilakukan untuk meningkatkan
keselamatan kerja operator.
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TANYAJAWAB

Dewita

Oikatakan otomatis, kapan pembakaran gas
hidrogen dilakukan.

Pada kesimpulan dikatakan penyalaan telah diuji
dan terbukti dapat bekerja dengan baik.
Bagaimana pengujian dilakukan sehingga dapat
dikatakan bekerja dengan baik?

Achmad Suntoro

Gas hidrogen dibakar setelah masuk ke tungku
karena persyaratan untuk masuknya telah
dipenuhi yaitu suhu tungku diatas 585°C.
Namun demikian gas LPG telah dibakar
semenjak sistem tungku diaktifkan untuk
membakar gas yang keluar dari tungku
(walaupun hidrogen belum digunakan gas C86
lelah dibakar). Otomatis disini proses
pengolahan gas C86 pembakar H2 terse but
meskipun terjadi gangguan.

- Pengujian dilakllkan terhadap disain requirement
yang ditetapkan, yaitu gangguan-gangguan yang
diberikan kepada sistem yang berkaitan dengan

pembakaran C86 dan hasil uji coba sesuai
dengan requirement yang diijinkan.

Widdi Usada

Berapa tekanan H2, berapa suhu H2 kira-kira.

Apa tidak sia-sia dibuang, apa mungkin dapat
diberikan ke institusi yang membutuhkan.

Achmad Suntoro

- Tekanan gas H2 secara sifat ditentukan oleh
penggunaan tungku yang berkaitan dengan
proses reduksi. Namun demikian tekanan gas H2

tersebut pasti lebih besar dari tekanan udara
luar. Jika terjadi tekanan mengecil maka sistem
instrumentasi kegagalan akan bertindak. Suhu
H2 kira-kira 700°C.

Proses pengambilan gas H2 lebihan jauh lebih
mahal dari nilai H2 lebihan yang dibakar
tersebut. itu sebabnya disain sistem tungku reaksi
mengharuskan membakar gas H2 lebihan (gas H2

lebihan debitnya cukup kecillrendah).
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