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Pengantar Penulis
Saya masih teringat ketika lulus dari jurusan Teknik Kimia dan langsung berhadapan dengan
dunia nyata (pabrik minyak dan gas) dan tergagap-gagap dalam menghadapi problem di
lapangan yang menuntut persyaratan dari seorang insinyur proses dalam memahami suatu
permasalahan dengan cepat, dan terkadang butuh kecerdikan - yang sanggup menjembatani
antara teori pendidikan tinggi dan dunia nyata (=dunia kerja).

Semakin lama bekerja di front line operation – dalam hal troubleshooting – semakin
memperkaya kita dalam memahami permasalahan-permasalahan proses berikutnya. Menurut
hemat saya, masalah-masalah troubleshooting proses di lapangan seringkali adalah masalah
yang sederhana, namun terkadang menjadi ruwet karena tidak tahu harus dari mana
memulainya. Hal tersebut terjadi karena kegagalan dalam memahami masalah yang ada.
Kegagalan tersebut akan berdampak pada manjur tidaknya solusi yang diberikan.

Dari pengalaman melakukan troubleshooting, saya mendapati bahwa hampir semua
permasalahan, sebabnya adalah sederhana. Di dalam buku ini akan jelas – insya Allah – apa
yang saya maksud dengan sederhana. Jadi buat para Insinyur muda ataupun para pekerja
lapangan, semoga bisa menjadikan pengalaman saya ini sebagai semangat untuk
menyelesaikan pekerjaan karena ternyata tidak rumit-rumit amat.

Kisah-kisah di dalam buku ini dimaksudkan sebagai contoh-contoh kasus yang dapat digunakan
sebagai bekal awal, atau memperkaya cara pandang seorang pekerja lapangan atau Insinyur
proses yang baru bertugas. Sebagian besar tulisan ini pernah dimuat di Milis Migas Indonesia,
atau di Milis Teknik Kimia ITB dan di Milis Teknik Kimia. Selain itu, ada juga beberapa tulisan
yang belum pernah saya publish di media manapun.
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Tulisan dalam buku ini sedapat mungkin saya samakan dengan tulisan saya yang pernah dipublished sebelumnya, dengan gaya bahasa kesukaan saya – personifikasi. Namun, ada juga
yang saya ubah tanpa merubah esensinya.

Ada dua hal yang perlu diingat oleh seseorang yang bertugas melakukan troubleshooting. Yang
pertama adalah sabar, karena dinamika proses membutuhkan waktu. Jangan berharap dalam
waktu singkat anda bisa menyelesaikan masalah, kecuali nanti setelah anda matang, maka hal
ini mungkin saja dapat terjadi.

Kedua, bahwa hampir mustahil anda bisa melakukan troubleshooting hanya dengan duduk di
belakang meja kerja anda yang bersih dengan software hysys (software simulasi proses) di layar
komputer dan segepok laporan harian produksi. Anda harus ke lokasi, ke lapangan, karena The
Truth is Out There…

Terakhir, sebelum memulai troubleshooting, berdo’a lah… karena Allah Maha Pemberi
Petunjuk.

Semoga Berguna dan Selamat Bekerja.

Pondok Kelapa, 2017
Cahyo Hardo
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Pengantar Editor
Salah satu gap yang saya rasakan antara fresh graduate dengan kebutuhan di lapangan adalah
kemampuan menerjemahkan teori ke dalam praktek. Banyak para insinyur muda yang ketika
diminta melakukan process troubleshooting, umumnya bingung darimana harus memulai.
Berbekal berbagai teori yang dipelajari di bangku kuliah ternyata tidak atau belum dapat
mengantarkan mereka pada solusi. Buku ini, meski tidak dimaksudkan untuk menutup semua
gap tersebut, namun saya percaya, bahwa buku ini cukup berarti untuk menjembatani teoripraktek via aplikasi langsung.

Aplikasi teori di lapangan memang membutuhkan seni dan keunikan tersendiri. Di buku ini,
penulis bercerita tentang berbagai pengalaman troubleshooting dengan gaya bahasa seharihari yang mengalir begitu saja. Kalau dilihat lebih dalam, kalimat-kalimatnya dibangun
berdasarkan pemahaman atas teori-teori dasar yang didapatkan di perguruan tinggi.

Sesuai dengan judul dan maksud buku ini, penulis memfokuskan tulisannya dalam hal
troubleshooting, dan sengaja tidak membahas terlalu detail sisi engineering design ataupun
safety design dari sistem yang menjadi topik permasalahan.

Dalam menyampaikan maksudnya, penulis juga menyertakan gambar pada sebagian artikel.
Penulis dengan sengaja menyederhanakan dan menggabungkan gambar PFD, PID, bahkan
dengan isometric drawing – meskipun ini bukan hal yang lazim dalam kaidah penggambaran
engineering. Hal ini dimaksudkan untuk membantu pembaca dalam memahami alur alir cerita
dan fokus permasalahan.

Dalam buku ini cukup banyak istilah asing dan istilah teknik kimia (teknologi proses dan alat-alat
proses) yang digunakan. Juga terdapat cukup banyak bahasa asing (bahasa Inggris) yang umum
digunakan dan biasa diucapkan dalam percakapan sehari-hari penulis. Kecuali istilah yang masih
asing atau dimaksudkan untuk penekanan, penulisan istilah yang cukup umum di industri
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minyak dan gas serta bahasa asing yang biasa digunakan sehari-hari dalam buku ini sengaja
tidak dibuat font miring (italic font). Hal ini untuk menghindari terlalu banyaknya kata-kata
dengan italic font dalam lembaran-lembaran yang dibaca, yang dikhawatirkan malah dapat
mengganggu konsentrasi pembaca.

Penulis menyusun artikelnya dimulai dari yang paling mudah dan sederhana, sampai ke yang
kompleks, dan ditambah dengan beberapa kasus remote troubleshooting. Setiap kasus dapat
dibaca lepas. Jika ada yang kurang mengerti atau belum memahami suatu bab, pembaca dapat
meneruskan ke bab selanjutnya, tidak harus menyelesaikan bab itu terlebih dahulu.

Dalam buku ini juga, selain pengalaman troubleshooting, penulis menambahkan beberapa
artikel di Bagian 3 tentang berbagai informasi yang berguna bagi para process engineer,
terutama yang bekerja di bidang Migas. Dan juga artikel khusus tentang sistem kompresi, yang
ditulis di Bagian 4, di mana penulis menuliskan artikelnya dalam bahasa Inggris. Hal ini
dimaksudkan semata-mata untuk memudahkan penjelasannya, karena ternyata menjelaskan
dalam bahasa Indonesia tidak menjadikannya lebih mudah, baik bagi penulis sendiri dan juga
bagi para pembaca.

Bagi para insinyur muda yang baru lulus dan tertarik untuk bekerja di pabrik minyak dan gas
bumi, buku ini bisa menjadi referensi pendekatan cara troubleshooting yang mungkin akan
anda hadapi ketika bekerja. Setiap troubleshooting adalah unique, sehingga butuh cara-cara
yang specific pula. Setiap artikel dari buku ini berusaha menceritakan hal tersebut.

Tidak banyak buku yang bercerita tentang troubleshooting dari sisi praktis seperti yang coba
dituangkan penulis di buku ini. Sebagian besar buku engineering praktis lebih banyak di bidang
rancang bangun atau engineering design. Saya jadi teringat pada buku karangan Norman P.
Lieberman MChE yang lebih banyak mengupas tentang process troubleshooting di industry
kilang minyak. Juga Professor Donald R Woods, dengan bukunya yang berjudul “Successful
Troubleshooting for Process Engineers”, yang menjabarkan step by step troubleshooting secara
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lebih sistematis. Pak Donald menyebutkan juga dalam bukunya tersebut, tidak setiap orang
harus mengikuti gayanya, atau gaya Lieberman, atau gaya siapapun dalam hal troubleshooting.
Yang terpenting adalah mengidentifikasi gaya anda sendiri dan mengembangkan confidence
dalam penerapannya.

Saya mengenal penulis semenjak kuliah, dan tahu persis bahwa yang dia tulis adalah
pengalaman pribadinya sendiri. Mungkin masih banyak yang ingin dia ceritakan, namun sekali
lagi, karena sifat troubleshooting yang unique, maka kisah-kisahnya dicukupkan saja dan dibuat
sesederhana mungkin. Bisa jadi, anda malah akan menemukan permasalahan yang lebih rumit
dengan jawaban yang lebih kompleks dan jitu, dengan gaya anda sendiri.

Terakhir, sekedar mengingatkan kembali, seringkali sebab dari suatu masalah ternyata tidak
serumit yang diperkirakan. Cukup banyak akar permasalahan yang ternyata berasal dari suatu
hal sederhana, yang mungkin tidak teridentifikasi jika tidak melihat langsung kondisi di
lapangan. Pentingnya melihat ke lapangan adalah satu dasar yang ingin ditekankan penulis. The
truth is out there…

Selamat Membaca.

Vivat Process Engineering
Nanan Yanie

Halaman | 6

Ucapan Terima Kasih
Alhamdulillah, Segala Puji bagi Allah yang hanya dengan izinNya saja buku ini dapat ditulis.

Terima kasih:
Untuk orang tua saya, yang sangat berjasa mendidik saya. Dan juga telah menyekolahkan saya
di Jurusan Teknik Kimia ITB.

Untuk dosen-dosen di kampus yang telah mengajarkan kepada saya tentang process
engineering.

Untuk guru, sahabat, dan the best partner troubleshooting-ku - Bapak Tahzudin Noor. Terima
kasih atas bimbingannya di lapangan. Semoga Allah membalasnya…

Terima kasih dan salam hormat kepada Bapak Isdiarso Karjadi, Bapak Holland Simanjuntak,
Bapak Richard Sugeng, dan Bapak Nurhadi, yang telah memperkenalkan dan mengajari saya
tentang seluk beluk process engineering.

Untuk editor, teman kuliah sekaligus teman diskusi dalam process engineering, istri tercinta –
Nanan Yanie, terima kasih untuk waktu dan kesabarannya…

Juga untuk anak-anak kami yang menginspirasi saya untuk menuliskan pengalaman saya dalam
sebuah buku.
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Tentang Isi Buku
Buku ini bercerita tentang pengalaman pribadi penulis ketika melakukan tugasnya sebagai
Insinyur Proses, terutama dalam hal problem solving masalah proses yang ada di pabrik minyak
dan gas bumi, yang lebih dikenal dengan istilah process troubleshooting. Tugas Insinyur Proses
di lapangan produksi migas secara umum ada dua, yaitu melakukan troubleshooting proses jika
terjadi masalah serta melakukan aktivitas berkelanjutan agar supaya sistem terpasang selalu
efektif dan efisien, guna memastikan kehandalan pasokan gas dan minyak bumi kepada
pembeli.

Umumnya, ilmu dasar seseorang yang berprofesi sebagai Insinyur Proses atau Process Engineer
adalah ilmu Teknik Kimia. Oleh karena itu, penulis sangat sering merujuk pada ilmu tersebut,
dalam rangka menjelaskan suatu fenomena perubahan proses yang telah terjadi di pabrik atau
di unit pengolahan migas. Istilah-istilah umum yang dipakai dalam Teknik Kimia sering
diungkapkan sebagai pengingat bagi para lulusan muda terhadap ilmu yang baru saja
diselesaikannya di masa kuliah.

Salah satu tantangan bagi para Insinyur Proses muda yang baru saja bekerja adalah aplikasi
pengetahuan praktis dalam menyelesaikan masalah, dan dari mana harus memulainya.
Menurut pengalaman penulis, lingkungan kerja yang umumnya dari departemen produksi,
menganggap bahwa para Insinyur Proses muda tersebut pastinya telah cukup bekal dan
pastinya handal dalam bekerja. Kerangka pikir seperti ini makin membuat para Insinyur Proses
muda menanggung beban mental dalam setiap hari pekerjaannya, for every single job, for
every single day. Perasaan tersebut insya Allah perlahan akan lenyap sejalan dengan waktu dan
sejalan dengan reputasinya dalam menyelesaikan pekerjaan. Jika banyak pekerjaan diselesaikan
dengan efektif dan efisien, maka reputasi akan mengikuti secara otomatis.

Buku ini tidak mengajari bagaimana agar para Insinyur Proses muda tersebut cepat menjadi
anggota tim yang efektif dan efisien, dan dapat diterima oleh lingkungan kerjanya. Buku ini
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mencoba untuk menjelaskan detil troubleshooting proses yang pernah dilakukan oleh penulis
sehingga bisa menjadi masukan bagi para Insinyur tersebut.

Bagian 1 dan 2 buku ini menjelaskan tentang cara penulis melakukan process troubleshooting.
Gaya bahasa yang dipilih penulis adalah personifikasi serta bahasa yang awam dan tidak terlalu
baku, dengan tujuan agar lebih mudah dimengerti.

Bagian 1 dan 2 buku ini disusun atas tingkat kemudahan dalam melakukan troubleshooting.
Dimulai dari yang sederhana, sampai yang membutuhkan analisa yang mendalam. Pembaca
dapat melihat perbedaan yang jelas antar tulisan di bagian 1 misalnya tentang tulisan “Ngobrol
Dulu Dong Kalau Mau Ngetest’ dibandingkan dengan “Jaga Jangan Sampai Kering’.

Pembaca dapat melihat bagaimana penulis berpikir. Penulis terkadang berusaha sistematis dari
sisi Ilmu Teknik Kimia dalam menyelesaikan masalah, dan memang ada beberapa kasus
troubleshooting yang terselesaikan dengan cara ini. Namun, terkadang fakta di lapangan justru
mengarah pada hal yang tidak terpikirkan sebelumnya, sehingga masalahnya terselesaikan
dengan mengacu pada fakta tersebut. Atas dasar ini, penulis menekankan akan pentingnya
datang ke pabrik atau ke lapangan untuk melakukan pekerjaan troubleshooting, guna
memastikan masalah yang sedang terjadi. Dan karena itulah penulis memilih judul buku ini: The
Truth Is Out There.

Pada bagian 1, penulis mengupas berbagai kisah troubleshooting dengan segala keunikannya.
Dari pengalaman melakukan troubleshooting, penulis mendapati bahwa hampir semua
permasalahan, sebabnya ternyata sederhana. Jadi kepada pembaca, para Insinyur Proses muda,
dapat menggunakan pengalaman penulis sebagai titik awal ketika akan melakukan pekerjaan
troubleshooting. Carilah kemungkinan-kemungkinan yang sederhana dulu dan eliminasi setiap
kemungkinan tersebut dengan ilmu yang telah dipelajari di kampus. Jika semua sudah diperiksa,
barulah melangkah pada hal yang lebih komplek.
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Tulisan-tulisan di bagian 2 dikhususkan dari bagian 1 karena sifatnya yang remote, atau
melakukan pekerjaan troubleshooting tetapi penulis tidak hadir di pabrik atau di lapangan pada
saat kejadian. Hal tersebut terjadi pada kondisi tertentu. Penulis tidak menyarankan hal ini
dilakukan oleh para Insinyur Proses muda sebelum memiliki pengalaman yang cukup, karena
tetap saja…. The Truth is Out There.

Pada beberapa akhir kisah troubleshooting di bagian 1 dan 2 buku ini, penulis menambahkan
penjelasan mengenai istilah-istilah yang ada di dalamnya agar memudahkan pembaca dalam
memahami kisah-kisah troubleshooting tersebut. Bagian penjelasan tersebut dinamai penulis:
‘Apa Ini Apa itu’.

Bagian 3 buku ini berisi teori-teori yang didapatkan di perguruan tinggi yang kemudian oleh
penulis berusaha dibandingkan dengan fenomena dan kondisi yang ada di lapangan. Hal aktual
yang pernah terjadi di lapangan juga disajikan di tulisan tersebut.

Tulisan di bagian 3 dikategorikan atas empat bagian.
1. Yang pertama menjelaskan tentang teori sifat zat, yang dipilih oleh penulis karena akan
sering dijumpai oleh para Insinyur Proses muda di lapangan, ketika melakukan
pekerjaannya. Diharapkan memori kampus tentang teori sifat fisik zat akan langsung
terbuka kembali.
2. Yang kedua adalah mengenai proteksi keselamatan pabrik seperti Flare, PSHH, PSV,
beserta pernik-perniknya, yang harus diketahui oleh para Insinyur Proses muda.
3. Yang ketiga, bagian ini adalah hadiah dari penulis untuk semua kalangan di industri
migas. Isinya mengenai hidrat gas alam berserta semua perniknya. Ini adalah skripsi S-1
penulis. Dan penulis pernah mencoba kemanjuran teorinya di tempat kerja penulis dan
Alhamdulillah berhasil.

4. Yang terakhir, menceritakan tentang penerapan teori di lapangan melalui sebuah cerita,
di mana penulis di masa-masa awal bekerja pada suatu waktu bertemu dengan
seseorang yang bukan dari Jurusan Teknik Kimia, namun justru faham akan penerapan
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ilmu tersebut. Orang tersebut kemudian menjadi teman, rekan kerja, sekaligus guru
penulis di bidang troubleshooting. Penulis menambahkan penjelasan istilah yang ada di
bagian ini dalam ‘Apa Ini Apa itu’, seperti bagian 1. Jikalau ada kata-kata yang seperti
menghujat atau mengumpat, itu memang yang terjadi dan tidak ada hard feeling ketika
itu, mengingat proses pembelajaran terkadang harus melewatinya.

Tingkat kesulitan bagian 3 buku ini lebih tinggi dari bagian 1 dan 2, sehingga dibutuhkan
konsentrasi yang lebih dalam membacanya. Karena materinya sangat penting, penulis
menyarankan agar membuka lagi buku-buku kuliahnya, karena akan membantu untuk
memahami isi bagian 3 ini. Jika perlu, silakan hubungi penulis di alamat email yang ada di
bagian biografi penulis.

Bagian 4 buku ini isinya berupa penjelasan khusus mengenai mesin-mesin kompresor jenis
sentrifugal yang banyak digunakan di pabrik atau unit pengolahan migas. Penulis berusaha
menggabungkan teori kompresi dan siklus termodinamika dengan kejadian aktual di lapangan,
dalam hal merubah-rubah kondisi operasi kompresor sesuai kebutuhan. Ilmu Teknik Kimia
memang hanya sedikit berbicara mengenai kompresor sentrifugal, padahal mesin ini banyak
terpasang dan merupakan tulang punggung bagi suatu pabrik migas. Atas alasan itu, penulis
memasukannya sebagai bagian dari buku ini.

Tingkat kesulitan bagian 4 ini lebih tinggi, dikarenakan kurang kenalnya kebanyakan Insinyur
Proses proses terhadap mesin kompresor sentrifugal beserta cara pengendaliannya. Dan karena
ini area baru, namun sangat vital peranannya bagi produksi gas bumi, maka berusahalah untuk
mengerti.

Dulu, setiap selesai melakukan pekerjaan troubleshooting, penulis mendokumentasikannya
dalam sebuah tulisan pribadi lalu mengirimkannya ke milis profesi terkait, tanpa menyebut
nama atau perusahaan. Dengan demikian, penulis dapat menjaga memori kejadian dengan
seakurat mungkin. Dan sekarang inilah hasilnya.
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Terakhir, berikut adalah daftar matakuliah Teknik Kimia dan matakuliah ilmu-ilmu dasar yang
dirujuk penulis berdasarkan urutan bagian buku:

Bagian 1:
•

Termodinamika Teknik Kimia

•

Interpretasi dan Penyepakatan Data

•

Manajemen Proyek

•

Operasi Perpindahan Kalor

•

Operasi Pemisahan Difusional

Bagian 2:
•

Siklus Refrijerasi – Termodinamika Dasar

Bagian 3:
•

Termodinamika Teknik Kimia

•

Pengendalian Proses

•

Elektrokimia Proses Korosi

•

Kimia Fisik

•

Operasi Perpindahan Panas

•

Mekanika Fluida Teknik Kimia – alat-alat transportasi fluida (pompa)

•

Pengantar Analysis Sistem Teknik Kimia (Istilah control volume, Pemodelan Transient
effect)

•

Penelitian S-1 (tentang hidrat gas alam)

Bagian 4:
•
•

Termodinamika Teknik Kimia – Siklus Brayton
Mekanika Fluida Teknik Kimia – alat-alat transportasi fluida (kompresor)
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BAGIAN 1: PROCESS TROUBLESHOOTING
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan
itu ada kemudahan.” (Al Qur’an Surat Alam Nasyrah (94): 5-6)
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1.1.

Pastikan tahu cara ngitungnya

Ini termasuk kisah-kisah awal saya melakukan troubleshooting. Sebagai engineer muda, untuk
suatu tugas pertama, biasanya senang tiada tara. Demikian pula dengan saya saat itu. Diserahi
tugas yang relatif cukup menarik, it was the “Engineering Change Proposal to Install New
Heater Treater at Plant A”. Tugas saya adalah memastikan apakah proposal engineering
tersebut valid sehingga layak mendapat approval dari manajemen.

Kisahnya dimulai ketika datang engineering change proposal dari lapangan tentang kebutuhan
untuk memasang sebuah heater treater di pabrik A karena unit terpasang tidak cukup
kapasitasnya. Disebut tidak cukup karena ketika minyak dipompakan dari pabrik B menuju
heater treater di Pabrik A, temperatur bacaan di treater langsung drop, sehingga operasi
pemecahan emulsi gagal.

Di pabrik A, ada dua heater treater. Satu treater untuk memecahkan emulsi dari sumur-sumur
minyak di sekitar pabrik A. Satu heater treater lagi digunakan untuk memecah emulsi dari
minyak yang datang dari pabrik sebelah, Pabrik B. Pabrik A adalah pabrik utama pengolahan gas
dan minyak bumi, sedangkan Pabrik B lebih bersifat pengumpul minyak, meski di dalamnya juga
ada beberapa unit operasi lain, seperti kompresor.

Kapasitas Heater treater terpasang adalah untuk mentreat laju alir minyak 8000 bpd (barrel per
day), dengan kandungan air sekian persen. Saya pun kemudian mencari data alat yang
dimaksud, termasuk datasheet, design basis, serta berbagai data yang diperlukan, dari balik
meja kerja dan ruangan file tentunya. Ketemu!

Pergilah saya dengan percaya diri menemui boss saya, seorang yang sudah relatif berumur,
guna berdiskusi tentang tugas yang menantang ini. Dengan berapi-api saya membeberkan
berbagai kemungkinan yang bisa terjadi, disertai dengan cara-cara untuk membuktikan semua
kemungkinan tersebut, termasuk mencari solusinya. (Hmm… boleh juga nih gue…, gayanya
sudah bagaikan seorang profesional engineer).
Halaman | 16

Kemungkinannya, menurut saya dengan mantap:
1. Heat Duty atau beban panas dari heater treater kekecilan, sehingga temperatur
optimum yang diharapkan dapat tercapai guna memecah emulsi minyak-air tidak
tercapai. Alhasil produk keluaran masih punya harga BSW (Basic Sediment & Water)-nya
relatif tinggi.
2. Heat duty tidak bisa tercapai jika tidak didukung oleh control system pembakarannya.
Entah itu PCV-nya atau udara-fuel adjustmentnya.
3. Perubahan komposisi atau nisbah antara air dan minyak. Air punya harga kapasitas
panas pada tekanan tetap dua kali dari minyak, sehingga dia akan menyerap panas lebih
banyak dari minyak. Kemungkinan, temperatur operasi heater akan turun drastis
karenanya.
4. Perubahan komposisi fuel gas-nya sedemikian rupa sehingga menghasilkan nilai bakar
(heating value) dibawah harga desain.
5. Semuanya bisa saya simulasikan di dunia cyber eh maksudnya proses simulasi.
Terbayang sudah si Hysys, senjata andalan process engineer, akan segera menghasilkan
jawabannya.

Sang Boss hanya tersenyum simpul lalu berkata, “Alangkah bahayanya saya berikan tugas ini
kepada anda. Teori dan argumentasi boleh selangit, tapi jika anda belum pernah melihat
alatnya, konsep kerjanya, model operasi serta semua yang terkait dengannya, baik itu control
systemnya ataupun keterkaitan dengan unit operasi yang lain, jangan sekali-sekali ngomong
yang engga karuan.”

“Engineer itu ada makna serta tanggung jawabnya, jangan ngikutin orang-orang yang cuma
ngomong doang… tong kosong itu nyaring bunyinya!!”, lanjut si Boss, “Ini kunci mobil, pergilah
ke plant sana, the truth is out there…”

Beliau juga berpesan untuk membawa perlengkapan tidur selengkapnya. “Kamu tidur di Pabrik
B. Sebelum tidur, amati bagaimana caranya mereka memompa minyak dari Pabrik B ke heater
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treater di Pabrik A. Cek, bagaimana cara mereka mencatat produksi minyak hariannya karena
menurut catatan kita, heater treater terpasang mempunyai kapasitas sekitar 8000 bpd + 10%.
Harusnya dengan produksi minyak sekarang, masih cukup.”

“Oke Boss…,” jawab saya dengan sedikit kecewa, karena sepertinya semua teori canggih yang
saya paparkan tertolak.

Saya pun menuju Pabrik B…

…Di Pabrik B…

Nginep di pabrik yang bukan pabrik utama tidaklah enak. Sepi dan sepi. Namun, saya betahbetahin untuk melihat moment bagaimana caranya menghitung total jumlah minyak di Pabrik B
ini.

Setibanya di Plant B, sudah masuk waktu shalat Isya. Saya pun ngobrol dengan operator yang
menyiapkan daily production report. Umumnya production report disiapkan oleh operator shift
malam hari.

Cahyo: “Pak, kalau liat daily report kemarin, produksi minyaknya adalah 8320 bpd.”

Operator: “Betul Pak Cahyo.”

Cahyo: “Bagaimana cara mendapatkan angka tersebut?”

Operator: “Oh ya Pak, angka 8320 bpd itu cara hitungnya per hari di lampirkan di halaman ke-2
dari laporan kami.”
Cahyo: “Loh, kok saya tidak punya yang halaman ke-2 nya Pak?”
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Operator: “Karena isinya tentang detil perhitungan, kami tidak mendistribusikannya di luar
departemen produksi. Jadi, kami keep sendiri, kecuali ada permintaan khusus.”

Cahyo: “Oooh, gitu. Boleh tahu halaman keduanya Pak?”

Operator: “Ini halaman keduanya Pak…”

Plant B
Crude Oil Production

Date:

Tank C

Tank D

Status: In operation
Hours
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00

Volume
(bbls)/day
9000
9100
9200
8900
9050
9100
9005
9100
9125
8990
8995
9010
9112
9010
9210
9250
9200
8990
9115
9250
9005
8975

Average

Naah ini dia……
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Status: stand-by
Remarks

9077 ( in 22 hrs)
8320.5 ( dikonversi ke 24 jam)

Hours
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
Average

Volume
(bbls)/day
-

Remarks

Dari laporan, harusnya self-explanatory karena angka tersebut ternyata adalah konversi dari 22
jam ke 24 jam. Ternyata, angka itu adalah angka konversi dari 9077 bpd jika dilakukan sesuai
aktual jamnya (22 jam)? Nah looh... Maksudnya, ternyata setiap 22 jam, operator men-switch
tangki minyak dari unit C ke D dan sebaliknya jika sudah mencapai 22 jam, karena minyak sudah
hampir penuh di tangki.

Dari sini saja sudah jelas 8000+ 10% vs 9077 bpd. Artinya heater treaternya undersize, meski
tidak besar perbedaannya.

Mari kita lihat gambarnya…

Gambar 1.1.1 Gambar Sederhana Tanki dan Pemompaan plus Heater Treater

Sudah selesai…? Belum, karena cara mompanya dari Pabrik B ke Pabrik A juga menjelaskan
lebih lagi.
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Ketika mompa, desain pompanya menggunakan diesel engine yang kecepatan RPMnya bisa
diubah-ubah. Ketika menyalakan pompa – sedikit lewat tengah malam – (dingin dan sepi sekali
di pabrik B ini), operator berkata, “Biasanya kami memompa selama 20 jam saja Pak. Agar ada
jeda untuk melakukan operasi transfer tangki minyak di jam 10 malam dengan tenang.”

Cahyo: “Artinya?”

Operator: “Artinya, minyak akan selesai dipompakan ke unit heater treater di Pabrik B selama
20 jam saja.”

Cahyo: (dalam hati) Artinya, kalau hanya 20 jam saja maka laju alirnya adalah 9077*22/20 =
9984 bpd. Pantas saja modar heater treaternya…

Cahyo: “Berarti sekitar 10 ribu per day yah Pak kalau sekarang.”

Operator: “Kurang dikit. Bisa liat di meterannya noh Pak…,” sambil nunjuk.

Cahyo: (dalam hati) “Iya, sekitar 9900 bpd.”

Operator: “Ini bisa juga kita naikkan rate-nya Pak, tinggal goyang tuas yang ini, dan rate naik ke
11000 bpd.”

Cahyo: “Oke deh Pak, cukup datanya buat saya. Terima kasih.”

Operator: “Sama-sama Pak. Jarang-jarang kami ditemani engineer sampai lewat malam begini,
pake acara nginep pula. Ayo, kita ngobrol-ngobrol lagi di dalam plant sambil ngupi…”
Cahyo : “Ayuk…”
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Ternyata, berbagai teori canggih belum tentu dapat menyelesaikan persoalan, jika
pendefinisian masalahnya tidak tepat. Dan jawaban yang benar ternyata didapat dari lapangan.
The truth is out there…

…Engineering Change Proposal untuk pasang heater treater ke-3 pun disetujui.
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Apa Ini Apa Itu?
Bpd: atau barrel per day. Adalah satuan dari laju alir produksi minyak atau kondensat atau air.
Satu (1) barrel minyak bumi setara dengan 159 liter atau 42 US gallon. Barrel – apakah itu?
Lihatlah drum kayu yang sering digunakan sebagai tempat penampungan minuman bir di filmfilm koboi cowboy di restoran-restorannya. Ingat?

Heater Treater: Adalah salah satu unit operasi di pabrik minyak dan gas bumi yang digunakan
untuk memecah emulsi minyak-air sehingga minyak bumi dapat memenuhi spesifikasi pembeli.
Disebut heater karena ada di dalamnya fluida minyak yang mengandung emulsi dipanaskan,
sehingga emulsi tersebut pecah, dan cairan minyak dan air dapat dipisahkan dengan sempurna.
Kapasitas heater treater dalam memecah emulsi sangat bergantung pada komposisi minyak dan
air yang dialirkan ke dalam treater. Jika komposisi berubah sedemikian rupa sehingga komposisi
airnya bertambah meski sedikit saja, dapat menyebabkan kapasitas heater treater nya jadi
kurang, karena kapasitas panas minyak bumi itu nilainya hanya setengah dari kapasitas panas
air. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

Rumus neraca energi pemanasan emulsi:
Q = panas yang diberikan oleh treater (dari hasil pembakaran fuel gasnya / gas alam)
M = laju alir minyak (plus sedikit air)
Cp = kapasitas panas minyak (plus sedikit air) pada tekanan tetap
(T2-T1) = perbedaan temperatur masukan dan keluaran treater

Maka:
Q = M x Cp x (T2 – T1)
Pada keadaan normal, maka Q akan sama atau lebih besar dari harga M x Cp x (T2 – T1). Namun,
jika komposisi airnya bertambah, maka harga Cp-nya bisa lebih besar, katakan dapat mencapai
1.5Cp, sehingga:

Q < M x 1.5Cp x (T2 - T1)
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Sebagai akibatnya, temperatur T2 atau keluaran treater akan turun karena jumlah energi yang
dikeluarkan untuk memanaskan minyak di dalam treater tidak cukup.
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1.2

Ngobrol Dulu Dong Kalau Mau Ngetest

Mungkin ini adalah troubleshooting tercepat yang saya pernah lakukan. Butuh sedikit nalar
tentang proses produksi plus cek-cek sekitar alat proses atau unit operasi itu terpasang.

Peristiwa ini dimulai ketika saya baru saja turun dari pesawat di lapangan terbang, dan langsung
menuju mess hall untuk makan. Maklum, udah jam setengah satu siang neeh. Namun apa daya,
sewaktu bergegas membawa tas untuk ditaruh di pojok biar bebas makan siang, saya melihat
ada satu orang operator melirik-lirik saya. Jangan-jangan…

Operator: “Pak Cahyo?”

Cahyo: “Iya Pak, ada apa ya?”

Operator: “Gas plant kita - semua separator trainnya - liquid levelnya naik semua. Bapak
diminta segera ke sana.”

(Saya membatin) Ah, nasib process engineer…. Membiarkannya berarti satu gas plant akan
shutdown. Gas plant shutdown karena high-high liquid level. Kenapa tidak diatasi? Karena
process engineer-nya makan siang dulu. Wah, no way lah kalau seperti ini….

Maka berangkatlah saya ke gas plant itu. Di depan gerbang pabrik, sudah dikasih sepatu safety
plus PPE lainnya. Wah, sudah siap rupanya.

Langsung saya ke Control Centre dan melihat dengan jelas. Ada 2x3 separator dalam 3 train.
Semuanya… liquid levelnya high…

Saya mulai bertanya.

Cahyo (C): “Ada yang buka sumur gas secara besar dan tiba-tiba?”
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Operator (O) koor semua: “Engga ada Pak Cahyo. Kapasitas 3 train itu 900 Mmscfd. Mana ada
sumur kita yg sebesar itu. Kalau cara buka sumur yang bersamaan itu tidak dibolehkan dalam
SOP kami.”

C: “Oke Pak, just testing.” (Terus terang, paling tidak, dulu kala saya hapal banget plant ini.
Maklum, process engineer itu rumah keduanya kan di plant…)

C: (Mikir) Kalau penyebab hal ini adalah kegagalan di sistem instrumentasinya, rasanya tidak
mungkin karena moso' semua LCV (Level Control Valve) di setiap separatornya gagal? Tidak
logis laah...

C: (Mikir lagi…) Kalau setiap PCV (Pressure Control Valve) di downstream separator, tepatnya di
outlet- outlet glycol contactornya gagal semua, mungkin engga? Wah, kalau gagal semua (ada
sejumlah PCV di tiga train tersebut yang terletak di keluaran glycol contactor), ke mana aja tuh
field operator dan maintenance-nya? Rasanya juga engga mungkin. Lagi pula bacaan pressure
nya konstan kok...

C: (Masih mikir….) Satu-satunya sebab - most likely - adalah adanya sumbatan di keluaran liquid
dari separator itu. Di sini yang dimaksud liquid adalah produced waternya. Sedangkan liquid
level untuk kondensatnya fine-fine saja. Lanjut…

C: “Siapa yang mau nganterin saya lihat-lihat train separator itu?”

O: “Saya Pak,” kata supervisor pabrik itu.

Kami pun berjalan menuju separator yang sedang bermasalah itu. Sesekali si supervisor itu
berbisik kepada saya, “Pak Cahyo, kita harus cepat, level sudah semakin meninggi.”

Saya mengerti betapa stressnya jadi supervisor…. Kalau sampai shutdown, wah bisa berabe…
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Dan inilah diagram sederhana alur alir gas plant itu:

Gambar 1.2.1 Diagram Sederhana Alur Alir Gas Plant
Sesudah mengamati separator-separator itu, saya minta diantar ke daerah di mana arah aliran
produced water itu berakhir.

O: “Itu berakhir ke Wemco1 Pak Cahyo. Sebelum dibuang ke sungai nantinya, setelah sesuai
dengan spec. yg diperbolehkan. Pak Cahyo kan udah tahu.“

1

Catatan: Wemco adalah brand name dari alat yang digunakan untuk mengambil sisa-sisa minyak dari
badan produced water lewat teknik penyeretan minyak oleh gelembung udara atau gas. Prinsip alat ini
Prinsip alat ini adalah mengakali hukum stokes tentang terminal velocity. (Hayoo, masih.pada inget
engga. . .? Jangan cuma inget hysys aja. Nanti hysysnya engga ada jadi kelimpungan engga bisa ngitung
lagi. . .just kidding).
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C: “Iya saya tahu, coba anter saja saya ke sana.”

Dengan bingung lalu dia mengantarkan saya juga. Panas terik sekali waktu itu. Sudah jam satu
siang. Dan lalu mata kami tertumbuk pada dua orang yang sedang mengerumungi alat kecil
yang bunyinya jas-jos…

Oh…oh…, lagi ngetest sesuatu rupanya.

“Siang Pak,” kata supervisor gas plant itu, “Boleh tahu lagi ada kerjaan apa?”

Orang company, yang rupanya orang oil plant itu pun menjawab, “Oh, kami lagi ngetest
chemical baru Pak, buat optimisasi.”

Si operator oil plant ini saya namai “Ooil”.

C: “Lalu caranya gimana?”

Ooil: “Ya kami variasikan laju alir produced water-nya Pak serta laju injeksi chemical-nya juga
mengikuti, supaya dapat profil yang diinginkan oleh Departement Technical Service.”

C: “Udah berapa lama ngetestnya?”

Ooil: “Lumayan, sudah sekitar 4 jam-an laah.”

C: “Gimana cara memvariasikan laju alirnya?”
Ooil: “Ya dicekek saja valvenya sehingga alirannya berkurang.”

C: “Jadi Bapak (Ooil) yang menutup secara parsial valve produced water dari gas plant ini?”
sambil menunjuk valve tersebut (valve yang dimaksud adalah valve X1 di gambar PFD….),
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C: “Udah berapa lama?”

Ooil: “Iya Pak. Itu malah first trial kami dan sekarang masih berlangsung. Kira-kira sudah 4 jam
lebih…”

Saya lalu berkata ke supervisor gas plant yg kita namain O tadi.
C: “Pak Supervisor, rasanya saya bisa makan siang sekarang, meski yang sisa mungkin tinggal
indomie doang.”

Si supervisor gas plant itu tentu saja gusar ketika melihat aliran produced water dari gas plant
ternyata di'sumbat' atas nama chemical testing.

Saya dengar dia marah-marah ke orang oil plant tadi sambil tunjuk-tunjuk. Dalam bahasa
sekarang mungkin bisa dibilang: “Kalo mo' ngetest ngobrol donk, Bro! Kaga tahu apa orang gas
plant kelimpungan gara-gara sampeyan ini….”

Akhir cerita:
O - marah-marah.
Ooil - dimarahin dan pasrah.
C - cuma dapet indomie buat makan siang.
Namun…
Gas Plant Separator Level - decreasing and back to normal - Alhamdulillah…

Makanya, ngobrol dulu dong….
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Apa Ini Apa Itu?
MMscfd: Million standard cubic foot per day = juta kaki kubik per hari, adalah satuan yang
umum digunakan untuk laju alir gas alam.

SOP: Adalah singkatan dari Standard Operating Procedure atau Prosedur Operasi Standard yang
merupakan suatu set perintah kerja terperinci dan tertulis, yang harus diikuti guna mencapai
keseragaman dalam menjalankan suatu pekerjaan tertentu dengan berpedoman pada tujuan
yang harus dicapai.

Train: Adalah kumpulan alat-alat proses yang secara keseluruhan mempunyai fungsi yang sama
yang tata-letaknya memanjang, bisa dua atau tiga baris atau lebih. Dalam bab ini train yang
dimaksud adalah sekumpulan separator gas-cair yang terdiri atas 3 baris, yang masing-masing
baris terdiri atas 2 separator.

PFD: Adalah singkatan dari Process Flow Diagram atau Diagram Aliran Proses yang umumnya
digunakan untuk menggambarkan secara sederhana berbagai aliran proses fluida yang terlibat
di suatu pabrik proses beserta alur-alirnya. Selain menggambarkan aliran proses sederhana,
suatu PFD umumnya akan memuat informasi dasar dari alur alir fluida pada setiap masukan dan
keluaran unit-unit proses yang meliputi:
•

Unit satuan

•

Tekanan Operasi

•

Temperatur Operasi

•

Jenis fasa (padat/cair/gas)

•

Fraksi mol atau komposisi

•

Laju alir pada keadaan standard

•

Laju alir aktual

•

Kapasitas Panas

•

Berat Molekul
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•

Densitas

•

Viskositas

•

Thermal konduktivity

•

Dan untuk fluida gas, umumnya disertakan informasi mengenai Z factor.

Kumpulan alur alir tersebut dan digabung dengan PFD akan menghasilkan suatu informasi yang
disebut sebagai Neraca Massa dan Energi atau Material and Energy Balance.
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1.3

The Truth is Out There….

Semakin saya mulai menulis lagi, semakin saya ingat kisah-kisah waktu jadi Process Engineer
dulu. Berikut adalah kisah saya yang terjadi ketika bulan puasa (Ramadhan), namun saya lupa
tahunnya. Jadi kejadiannya pas waktu saya baru saja datang dari off-schedule, ketika tiba-tiba
saya melihat setumpuk kertas tebal di meja. Kalau lihat dari jauh, seperti bentuk kertas laporan
hasil simulasi proses.

Betul juga, manajer saya langsung menyambut saya sambil berkata, “Jakarta Engineering sudah
melakukan study tentang berbagai kemungkinan kenapa fuel gas di pabrik Y selalu basah
sehingga menyebabkan thermal erosion di blade-blade power turbine di gas turbine. Can you
review that simulation process result, please. We need to give feedback by this week…”

Di sebelah saya, tersebutlah seorang rekan yang sudah menjadi dedengkot rotating machine.
Wajahnya sangat tidak happy mendengar apa yang dibicarakan manajer ke saya. Waktu
manajer berlalu, si Sr. Rotating Engineer ini mendekat sambil berkata, “Our VP di Jakarta (Vice
President maksudnya) tidak happy dengan kinerja saya merawat turbomachinery, terutama di
Plant Y itu, apalagi sering kali di-overhaul, lebih cepat dari umur yang dipersyaratkan oleh
manufakturnya. Menurut saya, ini masalahnya bukan di mesinnya, tapi pada proses
upstreamnya…kali…,” beliau berkata tapi tidak begitu yakin.

Saya mendekat ke meja manajer, sambil membawa topi dan PPE lainnya lalu berkata, “Pak,
saya mau lihat-lihat dulu plant-nya sebelum memeriksa hasil simulasi prosesnya Jakarta itu.
Siapa tahu ada yang kelewat.”

“Oke,“ kata Pak Manajer

Tibalah saya di halaman pabrik Y. Cuaca sangat panas dan human nature pada bulan puasa,
pastinya lebih memilih berteduh daripada keluyuran di gas plant.
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Saya mendekat ke control room dan menyapa superintendent-nya. Lalu menjelaskan duduk
persoalannya dan keinginan saya untuk line-up mulai dari proses sampai ke fuel gas system
yang katanya bermasalah tersebut. Dia hanya mengangguk-angguk sambil berkata bahwa
sistem ini tidak ada bedanya dengan yang di plant sono dekat base camp kita, katanya.

Anyway Pak, mengikuti prinsip “The truth is out there…”, dan mulailah saya men-trace sistem
perpipaan di Plant Y tersebut2.

Inilah alur alir diagram proses yang saya ikuti.

Gambar 1.3.1 Diagram Alir Gas Plant Sederhana
Untuk sumur-sumur gas High Pressure (HP):
Mulai di-line up dari sumur, sampai ke separator, lalu masuk ke TEG absorber yang berbentuk
tower. Di dalamnya uap air diserap glycol dan selanjutnya gas yang kering dilewatkan ke bagian
atas tower dan dialirkan ke perpipaan untuk dikirimkan kepada pembeli.
2

Catatan: Kalau tidak salah, line-up P&ID sangat dianjurkan bagi para pemula di dalam dunia field
process engineering agar supaya mereka mengerti bentuk dan letak sejati dari unit-unit operasi beserta
sistem perpipaannya, sehingga nantinya akan memudahkan untuk keperluan troubleshooting di
kemudian hari.
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Untuk sumur-sumur gas Medium Pressure (MP):
Mulai di-line up dari sumur, kemudian masuk ke separator, lalu dikompres oleh MP
compressor, kemudian digabung dengan sumur HP dan dimasukkan ke TEG tower, dan
seterusnya…

Saya lanjutkan, setelah keluar dari TEG tower, sebagian besar gas dialirkan ke perpipaan utama
(untuk dikirimkan kepada pembeli). Ada juga sebagian kecil gas yang dialirkan kembali ke plant
untuk dijadikan fuel gas. Gas ini sebelum dialirkan ke unit operasi yang membutuhkan fuel,
maka terlebih dahulu tekanannya diturunkan. Setelah itu, fuel gas ini dialirkan ke suatu fuel gas
scrubber untuk menangkap liquid yang terkondensasi.

Saya mulai me-line-up-nya sampai ke fuel gas srubber, dan inilah yang saya lihat dari atas
tentang posisi fuel gas scrubber ini. Saya bergumam… pantes aja banyak liquidnya di sistem fuel
gas di downstreamnya…

Gambar 1.3.2 Top View Posisi Fuel Gas Scrubber
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Saya pun kemudian memanggil superindent plant dan meminta penjelasannya.

Cahyo (C): “Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang posisi valve ini?”

Superintendent Plant (S): “Ini posisi valve terbuka.”

C: “Bapak tahu artinya?”

S: (Dia diam saja).

C: “Artinya sistem fuel gas telah di by-pass sebagiannya dari scrubber ini, untuk sekian lama.”

S: “Oh ya, ini pekerjaan yang barusan selesai kemarin dan kemungkinan lupa menutup valve
ini.”

C: “Kalau kemarin kejadiannya, kok sudah lumutan di sana-sini Pak. Artinya kan sudah cukup
lama by-pass valve ini dibuka?” XYZ#$XYZ???

Maka saya melihat butiran keringat besar-besar mulai jatuh perlahan di mukanya. Tidak enak
rasanya kejadian seperti ini terjadi di bulan puasa. Namun, apa boleh buat, inilah tugas….

Singkat cerita, saya kembali ke kantor di base camp. Dari jauh, saya sudah dicegat oleh Sr.
Rotating Engineer itu untuk menanyakan hal ini, dan saya pun cerita. Lalu dia berteriak gembira
seperti seolah-olah lepas beban di pundaknya. Pak Manajer pun saya beritahu tentang kejadian
ini dan saya diminta tidak usah membuat laporan. Hmm… agak aneh memang dan tercium
aroma politis. Anyway, I am only engineer dan saya sudah mengatakan the truth. The truth
nothing but the truth…
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Lalu, untuk apa setumpuk kertas hasil simulasi dari Jakarta di meja saya itu??? Again, ini adalah
suatu pelajaran berharga bagi seorang process engineer, bahwa The Truth is Out There…
Find out the problem dari sumbernya, dan bukan dari belakang meja saja….
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Apa Ini Apa Itu?
TEG tower: TEG adalah singkatan dari Triethylene glycol, berfasa cair. Dia adalah keluarga
propanadiol, sejenis alkohol yang digunakan untuk menyerap uap air dari badan gas alam. TEG
tower adalah bejana tekan vertikal di mana di dalamnya terjadi proses pengontakkan antara
gas alam dengan TEG cair sehingga terjadi perpindahan massa uap air, dari badan gas menuju
TEG cair.
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1.4 Jangan-jangan Ada Airnya
Pernah suatu hari, saya didatangi rekan kerja yang katanya baru saja selesai melakukan
investigasi bersama team-nya. Investigasinya mengenai pergeseran flare header di Pabrik X
yang notabene pabrik tersebut sudah tidak dioperasikan lagi.

Teman (T): “Harusnya Yo, kalau pabriknya sudah tidak beroperasi, flare headernya tidak perlu
bergetar hebat ketika ada flaring di pabrik tetangganya yang bersebelahan – yaitu Pabrik Z.”

Cahyo (C): “Sepintas seeh…”

C: “Apa flare headernya sudah diputus hubungannya – maksudnya antar dua pabrik itu?”

T: “Blon.”

C: “Kalau begitu, tetap saja berhubungan…eng… tapi toh dari dulu juga sudah berhubungan.
Kalau flaring di Pabrik X, flare headernya oke-oke saja. Sekarang kok malah ada flare header
yang geser dari tempatnya..?”

T: “Mechanical engineer sudah cek dan confirm secara integrity sih oke saja, namun
manajemen concern kenapa hal itu bisa terjadi, untuk mencegah agar tidak terulang kembali.”

C: “Lha, kemarin hasil penyelidikan bersama team gimana?”

T: “Waktu itu fokus kepada desain semata. Tapi perasaan saya tetap ada yang belum di-cover
sama investigasi ini…”

C: “Kita ke pabriknya saja Pak. The truth is out there anyway…”

T: “Sip, aku siapin mobil yah.”
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Di Pabrik X yang sunyi senyap itu kami berkeliling setelah ijin dengan control room. Lucu juga
nih pabrik…. Dulu, 600 MMscfd gas pernah lewat di pabrik ini, sekarang zero MMscfd….

T: “Itu flare headernya Yo’. Kita mulai dari ‘di mana dia diletakkan’.”

Flare header end pipe terletak di dekat gas satellite receiver. Pipa-pipa yang dulunya
mengalirkan gas dari satelit sekitar Pabrik X, jika diperlukan, akan membuang gas tersebut ke
flare header Pabrik X via PCV. Ada gas yang dibuang via PCV-1 ada yang via PCV-2.

C: “Katanya pabriknya udah tutup…, nih PCV-PCV tersebut berarti sudah tidak berfungsi?”

T: “Kata team dari produksi kemarin, semua gas dari satelit sudah dipindahkan aliran gasnya ke
Pabrik Z di sebelah.”

C: “Oooh, gitu…, sebaiknya nih PCV-PCV ditutup aja block valvenya Pak, atau dicopot. Saya
khawatir karena liat posisinya, dia masih kerap buang gas ke flare header. Takutnya gasnya
yang basah dalam waktu yang lama bisa menyebabkan adanya cairan di header. Dan itu big No
No…!”

T: “Tapi apakah cukup membuat flare headernya bergetar seperti kemarin?”

C: “Eng…, Pak, satelit kita ada dua. Berarti ada 2 PCV seperti ini dengan konfigurasi yang sama?”

T: “Iya yah…”

C (membatin): Mungkin ini penyebabnya, tapi kurang yakin juga..

Begini kira-kira gambarnya…
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Gambar 1.4.1 Konfigurasi Flare Header dari Satelit
C: “Mari kita jalan lagi ke sono Pak. Saya lihat pipe flare headernya belok ke arah process dan
utility.”

C: “Lihat Pak T, ini ada pipa 2 inchi yang menghubungkan flare headernya dengan pompa.”

T: “Kenapa yah Yo’, ada pompa di sini?”

C: “Kalau saya lihat sih karena khusus untuk section ini, rupanya flare headernya membentuk
pocket karena kesulitan konstruksi, makanya dipasang pompa agar bisa menghisap cairan di
flare header ke closed drain itu.”

C: “Pak T, saya akan panggil operator yah untuk ditanya-tanya.”
Operator (O) pun datang. Dia lancar bercerita….
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O: “Oh, ini adalah pompa untuk mompa cairan yang kalau-kalau ada di flare header Pak.”

C: “Kok sekarang pompanya tidak jalan Pak?”

O: “Oh iya, lagi dimatiin, lagi pula pabriknya juga sudah mati, buat apa dinyalaain.”

C: “Pak, ni kenapa di discharge pompa, valvenya ditutup yang ke arah closed drain?”

O: “Iya Pak Cahyo, karena check valve di upstream valve itu passing, maka kita tutup saja block
valve tersebut.” (Silakan lihat gambar).

Gambar yang lebih lengkap:

Gambar 1.4.2 Konfigurasi Flare Header dari Satelit dan Flare Header di Plant
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C: ????SFDUYXk&#?? (Pancing ahhh…), “Pak, kalau check valvenya passing, kenapa block
valvenya ditutup?”

Operator itu mulai hati-hati menjawab sekarang.

O: “Biar liquidnya tidak naik ke flare header…”

C dan T: “What???!”

O: “Kalau dibuka valvenya Pak, karena tekanan closed drain kita lumayan tinggi, 50 psi, maka
cairannya bisa naik ke flare header. Itu tindakan pencegahan saja Pak Cahyo. Tapi sudah kita
tutup valvenya sejak lama.”

C: “Ada cairan tidak Pak, di flare headernya?”

O: “Harusnya tidak ada Pak….”

C: “Boleh dicek?” (di-drain maksudnya)

O: “Ooh, boleh Pak…,” dan di-drain-lah flare header tersebut.

Maka tumpahlah liquid dari flare header ke open drain…, terus…, dan teruss…, sampai operator
itu tidak enak ngeliatin saya.

C: “Well Pak T, nampaknya hasil investigasinya harus direvisi karena ada bukti baru. Adanya
banyak cairan berkumpul di flare header adalah suatu hal yang berbahaya. Bisa menyebabkan
efek water hammer, yaitu pipanya bisa bergetar karena ‘tendangan’ cairan ketika high-gas flow
mengalir di dalam header ketika terjadi flaring.“
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C: “Pak Operator, terima kasih yah. Bilang sama supervisornya, tolong nih check valve diganti
karena fungsinya sangat kritis di sini.”

O: “Oke Pak, akan saya sampaikan.”

T: “Wah, pabrik yang sudah mati bisa juga berbahaya yah...”

C: “Tul pak, apalagi kalau tidak mengerti prinsip-prinsip pengoperasian suatu alat atau sistem.”

T: “Terima kasih ya Yo’.”

C: “Sama-sama….”

Lalu yang saya dengar beberapa hari setelah itu, PCV-PCV yang ada di pipa gas dari satelitsatelit pun dicopot dan di-blind, serta check valve yang kita perbincangkan tadi diganti, dan
pengecekan kerap dilakukan agar tidak ‘kecolongan’ lagi.
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Apa Ini Apa Itu?
Flare header: Adalah pipa utama pengumpul aliran gas dari sistem-sistem pemroses untuk
dialirkan menuju flare stack untuk dibakar. Gas-gas yang dialirkan ke dalam flare header
umumnya dimaksudkan untuk dibuang dan dibakar, sebagai bagian dari tindakan keselamatan
proses jika terjadi kondisi gangguan proses di pabrik. Salah satu syarat flare header adalah tidak
boleh adanya konstruksi pipa yang sedemikian rupa sehingga pipanya turun elevasinya dan naik
kembali membentuk kontur kantong atau biasa dikenal sebagai pocket. Di P&ID dikenal dengan
tulisan: Do Not Pocket! Periksalah..

Pocket akan menyebabkan berkumpulnya cairan di dalam flare header dan jika tidak
dihilangkan dari flare header, cairan tersebut dapat menyebabkan pipa terguncang ketika
terjadi aliran besar dalam flare header. Terguncangnya pipa karena efek liquid hammer
tersebut dapat membahayakan integritas mekanik dari pipa itu sendiri, sehingga adanya cairan
di dalam flare header diusahakan untuk ditiadakan. Dalam bab ini, usaha untuk menghilangkan
cairan dalam pipa adalah dengan pemompaan rutin, meskipun kelihatannya tidak efektif.
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1.5

Attention To Detail

Masa-masa precommissioning suatu project adalah masa di mana kita perlu secara detil
melakukan pengecekan tentang apa yang telah dipasang oleh kontraktor. Saya teringat cerita
ini ketika suatu hari dulu, kami di bagian Facility Integrity Department diminta bantuannya
untuk memeriksa kesiapan commissioning sebuah proyek pemasangan kompresor kapasitas
sekitar 260 Mmscfd di Plant N, nun jauh di luar pulau Jawa sana….

Sebagai process engineer, maka seperti biasa, saya menggendong P&ID dan kertas isometric.
Disebut menggendong karena memang banyak kertasnya. Banyak juga waktu itu yang bilang ke
saya, bahwa it is not necessary karena team proyek yang terdiri dari berbagai disiplin engineer,
termasuk process design enginer-nya sudah memeriksa dan ‘all clean’ as per design. Hanya
tinggal menunggu pemasangan satu-dua control valve dan PSVs.

Anyway, tugas adalah tugas, dan itu hukumnya fardhu ‘ain (wajib bagi penerima tugas –
melalaikannya adalah dosa), maka saya pun men-trace line satu-persatu. Jadi ingat kembali
masa-masa baru pertama kali kerja sehabis kuliah….

Sistem P&ID-nya umum selayaknya suatu sistem kompresor. Saya yakin, secara human nature,
akan menyebabkan pengecekan yang telah dilakukan lebih ke arah daerah kompresor. Maka
saya mulai dari arah yang lain - yaitu dari bagian sistem utilitasnya - dari arah pipa fuel gas
system.

Dari titik tie-in dengan existing pipa fuel gas yang melingkar itu, saya pun mulai. Everything is
fine sampai saya tertarik melihat seseorang yang sedang field testing sebuah shutdown valve….
Oh, SDV fuel gas nampaknya. Ada sedikit kegaduhan waktu itu karena SDV terbuka secara tibatiba dan seterusnya… Untung saja belum ada hidrokarbon di sana karena memang masih
diisolasi.
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Saya teruskan berjalan seraya melanjutkan tugas me-line-up fuel gas piping. Kemudian karena
sedikit letih (maklum panas Bro), lalu tangan saya bersandar pada flanges, di antara pipa fuel
gas dan sebuah fuel gas control valve (PCV). Awalnya seems Oke, sampai tangan saya
menyentuh daerah kosong antar flange pipa dan flange PCV…, dan merasakan kejanggalan
karena tidak center rasanya deh…. Lalu mulailah saya jongkok dan memperhatikan bolt-nya.
Terlihat flange 3 atau 4 inch, saya lupa persisnya… Kelasnya adalah ANSI 600# untuk flange di
upstream PCV (fuel gas pipe). Bolt yang menyatukan flange fuel gas pipe dan PCV tersebut
terlihat tidak lurus tapi miring, terkesan dipaksakan.

Lalu saya kerik sedikit bagian flange-nya PCV untuk memeriksa kelas pressurenya. Dan saya
melihat ANSI-nya class 300#!! Pantes saja boltnya miring…

Biasanya, sambungan antara dua flanges yang beda ANSI ratingnya tidak dapat dilakukan
karena posisi lubang untuk tempat pemasangan bolt di flange-nya dibedakan, serta jumlah
lubang untuk bolt tersebut juga berbeda untuk ukuran yang sama, kecuali pada kondisi ukuran
pipa tertentu. Untuk kondisi ukuran pipa yang tertentu tersebut (beda ANSI rating, tapi jumlah
lubang bolt di flangenya sama), ternyata saya menemukannya pada hari itu! Dan memang
terlihat dipaksakan disambung….

Saya pun berbicara kepada rekan dari instrument engineering - teman satu tim kami dari
Facility Integrity Department, ”Keliatannya commissioningnya akan mundur paling tidak satudua bulan dari jadwal…, kecuali ada vendor control valve yang punya ready stock untuk
menggantikan PCV kelas ANSI 300# yang salah pasang.”. Teman saya melihat dan bergumam,
“Wah, kalau begitu saya balik dulu ke kantor, dan tunggu waktu itu datang….”

Maka saya ceritakan kepada ketua tim commissioning waktu itu. Dia pun memverifikasinya dan
mengiyakannya bahwa itu adalah kesalahan. Kalau tidak salah, kesalahannya waktu itu bukan
pada pemasangan karena pemasangannya mengikuti P&ID-nya. Jadi, desain P&ID-nya yang
salah. Nah looh…..
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Maka runtuhlah pandangan sebagian orang bahwa tidak perlu line-up dan pengecekan P&ID
lagi di lapangan karena sudah diverifikasi oleh team proyek yang multi disiplin itu.

Apa yang telah terjadi sebenarnya? Inilah penjelasannya:

Gambar 1.5.1 Aktual Sistem Perpipaan Terpasang di Area Fuel Gas Scrubber

Terlihat dari P&ID pipa fuel gas yang mengarah menuju sistem fuel gas dari new compressor
mengalami penurunan tekanan dari 1000 psig menjadi sekitar 300 psig setelah melewati PCV.
Dari PCV tersebut, kondensat dipisahkan dari badan gas melalui sebuah fuel gas scrubber, lalu
dari sana baru dimasukkan

ke sistem fuel gas compressor. Di atas fuel gas scrubber,

terpasanglah sebuah PSV yang disetting sesuai dengan MAWP (Maximum Allowable Working
Pressure) dari fuel gas scrubber tersebut, angkanya kalau tidak salah sekitar 400 psig
something…..

Catatan: MAWP dari ANSI rating 600# untuk carbon steel pada temperatur normal ditetapkan
sekitar 1440 psig, dan untuk ANSI rating 300# sekitar 745 psig.
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Terlihat bahwa ada manual valve di downstream PCV yang ber-ANSI rating 600# namun PCVnya justru malah ber-ANSI 300#. Kalau ada suatu sebab sehingga PCV tersebut menutup,
sedangkan letak PSV adanya di downstream PCV tersebut, maka kemungkinan PCV tersebut
akan bocor karena tekanan yang akan menerpanya, yaitu 1000 psig - yang jelas di atas
kemampuan dari ANSI kelas 300#, yang merupakan design basis untuk material di PCV tersebut.
Sehingga PCV ini harus diganti.

Dan inilah seharusnya desain dari P&IDnya:

Gambar 1.5.2 Sistem Perpipaan yang Seharusnya Terpasang di Area Fuel Gas Scrubber

Saya pun ditanya lebih jauh jika ada hal lain yang perlu diperbaiki – mumpung masih belum
commissioning. Saya bilang, cuma ada satu lagi, yaitu setting temperatur dari immersion heater
after fuel gas scrubber nampaknya perlu dinaikkan mengingat simulasi hysys saya menunjukkan
setting temperatur di immersion heater tersebut terlalu rendah. Hal ini pun ditindaklanjuti.

Dan pada sekian puluh hari sesudahnya…, New MP Compressor dengan driver kelas Avon itu
pun meraung dan mengirimkan gas ke nun jauh di utara pabrik, guna dicairkan di LNG plant.
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Apa Ini Apa Itu?
P&ID : Piping and Instrumentation Diagram (P&ID) adalah suatu diagram yang menunjukkan
hubungan antara setiap unit operasi dan instrumentasi yang digunakan untuk pengendalian
prosesnya. P&ID menunjukkan tahapan-tahapan unit operasi dan peralatan serta sistem serta
bagaimana mereka saling terhubungkan. Informasi di P&ID, selain digunakan untuk keperluan
pengoperasian pabrik sehari-hari, juga sangat penting untuk diketahui jika akan dilakukan plant
modification, bahkan untuk aktivitas pemeliharaan (maintenance) sekalipun.

Informasi

mengenai keselamatan proses, cara men-start-up and men-shutdown pabrik juga dapat terlihat
di dalam P&ID, meski hal tersebut sifatnya tersirat. Intinya, P&ID berisi informasi singkat
tentang cara pengoperasian dan safety system suatu pabrik (detilnya dapat dibaca di manual
pabrik).

Yang terdapat dalam P&ID umumnya adalah:
•

Instrumentasi proses dan fungsinya masing-masing

•

Nama masing-masing peralatan mekanik beserta nomornya

•

Semua valve dan identifikasinya

•

Perpipaan, diameternya dan identifikasinya

•

Asesories di sistem perpipaan, seperti vent, drain, fitting, sampling point, reducer,
expander, insulation

•

Arah aliran

•

Referensi interkoneksi

•

Interlok, control input dan output

•

Specification break di perpipaan

•

Legenda

•

Catatan khusus.

PCV: Adalah pressure control valve. Sebuah valve yang dilengkapi dengan actuator dan dapat
mengontrol tekanan operasi secara otomatis di daerah yang telah ditetapkan untuk tujuan
controlnya, dapat untuk mengontrol tekanan proses di upstream atau di downstream valve
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tersebut. Actuator adalah pengganti manusia untuk menggerakkan atau mengontrol valve
sehingga bisa bekerja secara otomatis, di mana pergerakan actuator melibatkan udara
instrumentasi sebagai sumber tenaga untuk menggerakkan actuator.

FCV: adalah Flow control valve. Prinsip kerjanya serupa dengan PCV, hanya saja alat tersebut
menggunakan flow atau aliran fluida sebagai tujuan controlnya. Secara fisik FCV tidak banyak
berbeda dengan PCV, namun di lapangan akan sangat mudah dikenali apakah yang dimaksud
itu PCV atau FCV. Bagaimanakah caranya?

ANSI Class: ANSI adalah singkatan dari American National Standard Institute yang merupakan
sebuah lembaga di Amerika Serikat yang mengeluarkan berbagai standard, di antaranya adalah
standard rancang bangun perpipaan. ANSI class yang dimaksudkan di tulisan adalah yang
berkaitan dengan kelas-kelas tekanan dan temperatur desain suatu sistem perpipaan. Sebagai
contoh, untuk material pipa yang terbuat dari besi karbon, maka ANSI Classnya ada yang kelas
150, 300, 400, 600, 900, 1500, dan seterusnya, yang mana MAWP pipanya masing-masing pada
rentang temperatur -20 – 100F adalah 285, 740, 990, 1480, 2220, dan 3705 psig. Untuk
temperatur operasi 100 – 200F, maka MAWP pipanya untuk setiap kelas akan menjadi: 260,
675, 900, 1350, 2025, dan 3375 psig. Artinya, dengan semakin tingginya temperatur, maka
MAWP pipa akan semakin turun.

MAWP: Adalah singkatan dari Maximum Allowable Working Pressure. Adalah tekanan
maksimum yang masih dapat ditahan oleh bagian terlemah dari suatu sistem, peralatan, dan
pressure vessel (bejana tekan) pada temperatur tertentu di kondisi operasi normal.

Commissioning: Adalah kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua sistem dan
komponen dari proyek (misalnya sebuah pabrik industri) dirancang, dipasang, diuji, dan
dioperasikan serta dipelihara sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemilik
pabrik. Proses commissioning dapat diterapkan tidak hanya untuk proyek-proyek baru, tetapi
juga untuk unit dan sistem yang akan di- ekspansi, di-renovasi atau di-upgrade.
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Dalam prakteknya, proses commissioning adalah kegiatan yang terintegrasi dari aktivitasaktivitas engineering technique dan prosedur untuk memeriksa, dan menguji setiap komponen
yang akan dioperasikan, yang merupakan bagian dari ruang lingkup proyek, mulai dari function
test setiap individu alat, seperti instrumen dan peralatan, hingga function test yang komplek,
seperti modul, subsistem dan sistem.

Tujuan utama dari commissioning adalah untuk memastikan hasil proyek yang diserahkan oleh
kontraktor ke pemilik proyek tersebut aman, dokumentasinya tertib dan teratur, terjamin
pengoperasiannya dalam hal kinerja, kehandalan, keselamatan dan informasinya tercatat rapi
dan mudah didapatkan dan ditelusuri.
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1.6

Kenapa Yah?

Dulu, ketika melakukan commissioning sebuah project untuk meningkatkan kapasitas unit
dehidrasi gas, ada satu peristiwa yang mungkin biasa, tapi agak janggal.

Sebuah Plant A akan ditambah kapasitas kemampuan pengolahan gasnya, maka diputuskan
untuk menambah 1 train production facility. Satu trainnya terdiri atas separator, glycol
contactor, glycol regeneration system beserta control systemnya.

Singkat cerita, ini sudah mau tahap start-up. Maka setelah di-purging dengan air, unit separator
yang baru mulai diisi dengan hidrokarbon dan di-test tekanannya secara gradual, agar supaya
bisa ketahuan jika ada yang bocor di bagian mana.

Semuanya fine sampai uji kebocoran pada tekanan paling tinggi. Dan hari itu, dimulailah acara
start-up train baru. Dimulai dari bukaan sumur, ngalir ke flowline, ketemu ligature, dan akhirnya
masuk ke pabrik.

Di pabrik, aliran gas terbagi dua. Unit terpasang mengalir lurus di train ke-1 (yang lama). Unit
yang baru membelok ke kiri dan pipa terhubung dengan separator yang baru. Dari separator ini,
gas dialirkan menuju glycol contactor, dan seterusnya.

Valve-valve di upstream dan di downstream separator yang baru pun dibuka, agar gas mengalir
melewati separator yang baru tersebut. Ajaibnya, tidak ada gas yang mengalir ke sana. Gas
alam hanya mengalir melewati separator yang lama…..

Superintendent (S) pabrik sangat heran melihat fenomena ini, dan bertanya pada saya.

S: “Yo, apa sebaiknya yang harus kita lakukan?”
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C: “Mmmmgh, unik juga. Apakah ada bagian sistem separator yang belum terhubung dengan
sistem terpasang?”

S: “Sudah semua Yo.”

C: “Ada air yang masih terjebak di pocket-pocket sistem separator and perpipaannya?”

S: “Nnnnggg…, kayaknya engga ada deh….”

C: “Kalau begitu, coba Pak Superintendent nyuruh anak buah mencekek valve di upstream
separator yang lama biar gas dipaksa ngalir ke separator yang baru.”

S: “Kita coba saja yah. Tapi, nanti kalau dibalikkan lagi valve-nya ke keadaan fully open dia akan
enggan lagi ke separator yang baru dan balik ke separator yang lama? Mungkin engga?”

C: “Tidak tahu Pak. Kita coba cekek dulu aja valvenya.”

S: “Oke,” (call anak buah via radio), “…bla… bla… valve... bla… cekek… bla….”

S: “Yo, gas mulai ngalir ke separator yang baru. Lihat, flowmeternya sudah terbaca sekarang di
keluaran separator.”

C: “Tahan dulu Pak, sampai stabil….”

S: “Oke.” …zzzzzzzxxxbcnn….(menunggu cukup lama…)

S: “Kita fully open valve yang di cekek tadi ya ‘Yo?”

C: “Oke.”

Halaman | 53

S: “Sudah ‘Yo. Sekarang, gas alam mengalir di kedua separator…, beres sudah…. Tapi kenapa
yah?”

Bukan scope buku ini untuk membahas kenapa. Tugas commissioning engineer adalah menstart-up plant secara aman dan on-time. Masalah kenapa fenomenanya seperti itu, bisa dibahas
lain kali.

Tapi… kenapa yah?
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Apa Ini Apa Itu?
Start-Up Plant : Adalah tahap-tahap akhir dari rangkaian aktivitas proyek pembangunan suatu
pabrik. Setelah tahap commissioning selesai, maka tahap selanjutnya adalah start-up plant.
Umumnya, jika proyeknya adalah berupa tambahan atau modifikasi di unit terpasang, maka
start-up plant akan dipimpin oleh departemen produksi. Jika benar-benar baru, maka langsung
dipimpin oleh commissioning engineer dari departemen proyek.
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1.7

PSHH vs PSV

Kisah ini dimulai ketika saya berada di Pabrik X, di mana saya lagi berdiskusi dengan
superintendent pabrik.

Di compressor control room, kami sedang melihat beberapa orang maintenance melakukan
sesuatu di downstream discharge line compressor, tepatnya di pressure control valve (PCV)-nya
sebelum menuju perpipaan ke tempat pembeli.

Tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut di radio, dan saya mendengar desingan suara gas yang
khas. Terlihat flare yang terletak di ujung utara pabrik apinya membesar….

Para operator kemudian call bagian maintenance yg lagi gawe di PCV tersebut. Maintenance
bilang, PCV-nya tidak sengaja tertutup. Berarti, tadi aliran gas yang ke flare itu berasal dari MP
Compressor ini.

PCV pun terbuka kembali dan kompresor kembali mengalirkan gas ke sistem.

Superintendent (S): “Berarti, desain kompresor kita ini bagus yah, PCV-nya nutup aja dia tidak
shutdown.”

Cahyo (C): “Malah sebaliknya Pak Supt.”

S Supt: ??? #%*&?? (heran)

C: “Harusnya kompresor shutdown karena PSHH aktif, tapi ini tidak shutdown. Kita punya
masalah…”

S (call radio): “Tolong kalibrasi PSHH no XY-6789.”
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Maintenance (M): “Oke Pak Boss.”

Setengah jam kemudian….

M: “Sudah Pak Boss. Setting-nya oke di 1050 psig.”

C: “Loh, pantesan dia tidak aktif, wong PSV-nya di set 1000 psig.”

Coba saya cek P&ID-nya…. Pantesan (lagi) di P&ID-nya ternyata setting PSHH-nya lebih tinggi
dari PSV-nya…. Ini totally wrong!

C: “Pak Supt, tolong dibuatkan engineering change proposal karena nilai-nilai setting dari PSHH
dan PSV-nya kebalik…, harus dibetulkan.”

S: “Oke Cahyo.”

Gambar sederhana Pabrik X tersebut
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Gambar 1.7.1 Diagram Alir Sederhana Pabrik X

Cahyo (membatin): “Berarti nilai setting ini sudah ter-install since day one operation - since 15
years ago. HAZOP pun lewat….”

Saya pun menghadap manajer.

C: “Pak Manajer, nampaknya kita harus men-check semua setting kompresor di semua pabrik
yang lain karena saya mendapati ada setting PSHH yang lebih tinggi dari PSV.”

Manajer (Mjr): “Bagus juga idenya. Saya akan siapkan surat ke semua manajer produksi agar
memeriksa semuanya.”
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Mjr: “Berarti si Bule yang desain kompresor itu terlewat dong ‘Yo?”

C: “Pak, in the end, we are just a human…”
Seminggu setelah itu, terdengar report “Plant M clear”, “Plant N clear”, “Plant B found similar
error like plant X”, again, in compressors system….

Saya dengar bos operation dan project lagi berdiskusi agar supaya hal seperti ini tidak terulang
lagi di masa mendatang.

Yang pasti, saya mendapat compliment dari Project Department atas temuan ini. Dan setelah
peristiwa ini, saya sering diajak untuk ikut aktivitas commissioning. Lumayan…, meski letih, saya
dapat ilmu baru.
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Apa Ini Apa Itu?
PSHH: Adalah Pressure Switch High-High, suatu alat keselamatan proses guna melindungi
sistem dari tekanan operasi yang berlebih, yang mungkin terjadi jika kondisi proses mengalami
gangguan. Aktivasi PSHH terjadi jika harga setting tekanan di PSHH tercapai sehingga akan
menggerakkan PSHH tersebut untuk mengaktivasi sistem keselamatan proses/pabrik, misalnya
aliran proses akan dihentikan karenanya.

Harga setting tekanan PSHH biasanya sekian persen dari harga setting PSV, sehingga hal ini
menjadikan proteksi yang bertingkat terhadap kelebihan tekanan. Harga setting tekanan PSHH
yang terlalu dekat dengan tekanan operasi akan membuat operasi menjadi tidak handal karena
besar kemungkinan akan sering menyebabkan pabrik shutdown. Dinamika tekanan operasi
yang tidak dapat 100% stabil – meski masih dalam batas rentang operasi normal dan aman namun karena setting PSHHnya terlalu dekat, maka dapat mengakibatkan PSHH aktif sehingga
mengaktifkan sistem keselamatan proses. Kedekatan antara setting PSHH dengan tekanan
operasi terkadang tidak dapat dihindarkan, dan jika hal ini terjadi, maka harus diperhatikan, dan
disarankan untuk dilakukan perhitungan transient atau fungsi waktu guna melihat seberapa
cepat dan tingginya tekanan yang dapat tercapai. Dari hasil perhitungan tersebut, maka dapat
menjadi petunjuk harga setting PSHH yang sesuai.

Fasa fluida yang terlibat, cair atau gas juga mempengaruhi harga setting PSHH dalam konteks
kedekatan relatif dengan tekanan operasi, karena sifat cairan yang tak- mampu mampat
dibandingkan dengan sifat gas (yang mampu mampat), akan menyebabkan cairan akan lebih
cepat bereaksi terhadap kenaikan tekanan. Dan juga, penghentian laju alir fluida, akan dapat
menaikkan tekanannya, bahkan mungkin melebihi tekanan di hulunya. Ini yang disebut sebagai
stagnant pressure.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai PSHH, penempatannya, detil settingnya, serta
keterkaitannya dengan PSV dan MAWP, silakan dilihat di API RP 14C – Recommended Practice
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for Analysis, Design, Installation, and Testing of Basic Surface Safety Systems for Offshore
Production Platforms.

HAZOP: Adalah singkatan dari Hazard and Operability Study, merupakan salah satu jenis Hazard
Analysis yang berupa pemeriksaan terstruktur dan sistematis terhadap sebuah rancangan unit
operasi yang baru atau unit terpasang dalam rangka untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi
masalah yang mungkin terjadi terhadap pekerja atau peralatan, dan juga terhadap hal-hal yang
dapat menyebabkan operasi menjadi tidak efisien. Kajian HAZOP dilakukan oleh tim yang
berpengalaman dari berbagai disiplin ilmu teknik melalui serangkaian rapat/pertemuan. Teknik
HAZOP bersifat kualitatif, dan bertujuan untuk merangsang imajinasi para peserta guna
mengidentifikasi potensi bahaya dan masalah-masalah pengoperasian. Salah satu ciri utama
kajian HAZOP adalah adanya panduan kata atau guide word yang akan menuntun para peserta
dalam memetakan potensi bahaya dan mitigasinya.
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1.8

Makanya di maintain…….

Balik kembali ke era tahun 1999…. Ketika itu, nun jauh di hutan di luar pulau Jawa, saat saya
masih bertugas di sebuah perusahaan, say X saja namanya, sebagai Field Process Engineer….

Pada suatu hari, terjadi carry over minyak keluar dari API separator menuju sungai bebas.
Untung saja, polusi dan kerugian dapat dicegah sebelum carried over minyak itu menyentuh
bibir sungai. Namun, nampaknya, Surat Peringatan (SP) sudah dilepas untuk beberapa orang,
operator kena getahnya tentunya.

Yang menarik adalah, semacam tim investigasi sudah dibentuk dan laporan sudah dibuat.
Namun ada memo langsung yang sampai ke meja saya dari Vice President HSE. Intinya, beliau
tidak percaya 100% bahwa hal itu disebabkan oleh kelalaian operator.

Yang lebih menarik - ketika saya mulai memasuki lapangan pabrik - adalah kata-kata yang saya
terima dari setiap orang produksi:

“Pak Cahyo, kami dilarang berdiskusi dengan bapak sehubungan dengan incident tempo hari
itu.”

Ini semakin menambah rasa penasaran saya. Nampaknya, issue-nya sudah bocor….kayak
wikileaks saja… he he… (tapi waktu itu belum ada wikileak, google aja belum ada…).

Anyway, saya masuk ke plant control room - dan memang saya bisa karena badge saya berkode
garis merah - sehingga immune masuk ke sentral produksi pabrik mana saja. This is the beauty
of being a process engineer, my friend….

Di sana, tiada yang saya dapat kecuali perbincangan kecil tentang anak dan keluarga para
control room operator, dan seterusnya…. Kecuali selain tentang kejadian itu, mereka diam… (?).
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Oh ya, API separator itu adalah sebuah bak dengan beberapa kompartemen yang bertujuan
untuk memisahkan sisa-sisa minyak yang bisa diambil kembali sebelum airnya dibuang ke
sungai setelah memenuhi standar tertentu. Daerah ini umumnya bau serta banyak uapnya
sehingga jarang dikunjungi orang. Biasanya, operator yang jaga dikasih susu…, mungkin untuk
menetralisir racun dari uap.

Lanjut…. Karena tidak berhasil mendapatkan apa-apa di production section, saya pindah ke
maintenance section. Dengan typical orang yang berbeda dan lebih urakan (waktu itu), saya
diterima dengan cepat, pun sampai ketika nanya mengenai kejadian tersebut.

Si Superintendent Maintenance (S) cuma ngomong, “Loh ‘Le, kan sudah ditutup ceritanya, kok
kamu buka-buka kembali…?”

Saya (C) jawab, “Pak, hasil laporannya kurang jelas. Kenapa tidak kita periksa detail di lokasi
ya….”

“Maksudmu?” tanya Si Supterintendent.

C: “Gini Pak…,” (sambil saya nunjukkin P&ID-nya). “Lihat section terakhir dari API separator ini
sebelum airnya dibuang. Kan seharusnya begitu level minyak mencapai suatu titik tertentu,
maka pompa yang keliatannya jenis submersible ini harusnya running automatically.”

Si Supt (S) ini bilang,” Iya, memang harusnya begitu.”

Cahyo (C): “Loh kok harusnya? Apa penyelidikan sudah memeriksa keadaan sistem otomatis
ini?”

S: “Pastinya harusnya beroperasi. Toh kawan-kawan produksi umumnya lalu lalang setiap
berapa jam sekali di sana.”
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Makin penasaran saya. “Boleh lihat maintenance log-nya Pak?”

Si Supt itu menatap tajam sambil bilang, “Boleh….” (Mungkin dia tahu konsekuensinya kalau
menolak he..he..)

Saya buka…, dan saya tidak pernah melihat LSHH yang mengaktifkan pompa itu dimaintain atau
di test yang ter-register di dalam log.

S: “Ah, itu data, bisa saja salah…, atau lupa nulis…, karena memang kan testnya tidak setiap
hari.”

C: “LSHH milik alat-alat yang lain naturenya juga demikian kan? Kenapa mereka ter-register,
sedangkan khusus yang ini tidak? Boleh saya minta di-test di API separator sekarang?”

S: “Boleh….”

C: “Boleh saya minta ember ukuran sedang?”

S: “Boleh saja...,” (sambil CVSX*&WSJDP?? - heran maksudnya).

Sampailah kemudian kita di daerah yang jarang orang menjamah tersebut kecuali para operator
saja. Si Supt itu menjelaskan kepada operator maksud kedatangan kami. Operator itu
mengijinkan namun dia berkata bahwa level API separator sekarang tidak memungkinkan
membuat pompa tersebut running.

Maka saya bilang, bahwa saya bawa ember. Ember itu tolong diisi dengan cairan tersebut dan
diangkat pakai tangan atau apapun sampai levelnya menyentuh LSHH physically, pokoke
bagaimana caranya supaya dia aktif.
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Ketika menyentuh, tidak terjadi apa-apa…. Lalu ulang sekali lagi, dua kali…, dan saya stop.

“Tolong dinyalakan manual Pak,” kata saya. Lalu operator itu menyalakan secara manual, dan
Alhamdulillah is running.

Saya berkata, “Bagaimana mungkin sistem yang dirancang otomatis tapi tidak berfungsi secara
otomatis melainkan manual. Fair-kah kita menyalahkan operator? Emangnya dia harus
nongkong di tempat bau ini setiap saat?”

Wajah-wajah para operator terlihat cerah dan baru mengerti maksud saya, sedangkan Si Supt
tadi engga jelas raut wajahnya sambil berkata, “Ini adalah kesalahan kami….” (Dalam hati saya
berkata, ini sifat gentle dan jujur yang baru saya lihat).

Karena tugas saya selesai, maka saya pulang ke base camp kami. Seingat saya, saya tidak
pernah membuat laporan lengkap mengenai hal ini, cukup memo kecil via e-mail ke Vice
President HSE itu. Biar dia yang handle di level atas sana, yang pastinya sih seru….

Dan efeknya, selama beberapa waktu, orang-orang di pabrik area itu rada jaga jarak dengan
saya…. Ini adalah resiko sebagai process engineer,… ya diterima saja laah….
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Apa Ini Apa Itu?
LSHH: Adalah Level Switch High-High, suatu alat keselamatan proses guna melindungi sistem
dari kenaikan level cairan yang berlebih, yang umumnya dapat terjadi di bejana tekan (pressure
vessel) yang dalam prosesnya mengikutsertakan fluida cair, sebagai akibat adanya gangguan
proses. Aktivasi LSHH terjadi jika harga setting level di LSHH tercapai, sehingga akan
menggerakkan LSHH tersebut untuk mengaktivasi sistem keselamatan proses/pabrik, misalnya
aliran proses akan dihentikan karenanya. Pada kasus minyak yang tumpah di API separator,
LSHH berfungsi sebagai pentrigger pompa untuk beroperasi setelah level setting LSHH-nya
terlampaui. Sayangnya, pada hari naas itu, LSHHnya gagal bekerja sebagai akibat kurangnya
pemeliharaan atas alat tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai LSHH, silakan dilihat di API RP 14C – Recommended
Practice for Analysis, Design, Installation, and Testing of Basic Surface Safety Systems for
Offshore Production Platforms.
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1.9

Dengan Titik Embun, Hilanglah Masalah

Kembali ingatan saya pada masa-masa ketika masih menjadi Production Superintendent, kirakira tahun 2006. Ketika itu, platform kami sedang fokus pada masalah korosi di gas lift scrubber.
Gas lift adalah suatu metoda pengangkatan fluida cair (maksudnya minyak bumi) dengan
menginjeksikan gas ke suatu kedalaman tertentu dari tubing sumur-sumur minyak. Maksudnya
adalah supaya densitas minyak menjadi turun karena disusupi gas. Dengan densitas yang lebih
ringan, maka makin mudahlah minyak tersebut terangkat ke atas dan mengalir ke permukaan.
Jadi fluida gas ini akan mengangkat atau menge-lift cairan. Konon, itulah kenapa disebut
sebagai gas lift.

Process diagram alur alir yang melibatkan gas lift di platform kami pada waktu itu adalah
sebagai berikut.

Gambar 1.9.1 Diagram Alur Alir Sederhana Proses Produksi yang Melibatkan Gas Lift
Gas dari sumur gas Ax pada awalnya dialirkan ke dalam sebuah separator- yang dinamakan gas
lift scrubber - untuk memisahkan liquid (kondensat dan produced water) dari badan gas.
Setelah itu, gas yang relatif kering tersebut dialirkan ke dalam sebuah manifold yang akan
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mendistribusikan gas-gas tersebut ke masing-masing sumur minyak. Pembagiannya
berdasarkan aturan masing-masing laju alir yang diperlukan, mengikuti rekomendasi Subsurface
Department. Dengan berjalannya waktu, maka tekanan sumur Ax pun menurun sehingga
dirasakan tidak efektif lagi untuk mengangkat minyak, dan diusulkan untuk menggunakan gas
lift dengan sumber yang diambil dari discharge kompresor. Instalasinya pun telah terpasang.

Kembali pada issue korosi di fuel gas scrubber, berbagai rekomendasi telah didapatkan guna
membuat vessel ini aman dan terjaga integritinya. Misalnya: harus diganti spool dan flange di
beberapa lokasi nozzle-nya karena heavy corrosion. Tapping point untuk beberapa
instrumentasinya juga ada yang heavy corroded dan harus diganti. Dan juga, beberapa valve
serta satu BDV sangat karatan dan satu-dua kali tidak perform ketika kami memeriksa atau
mengetestnya dan dibandingkan dengan performance standar-nya. Masalah yang lain adalah
lokasi vessel ini yang dekat dengan lokasi kepala-kepala sumur gas, sehingga operasi
pengelasan di vessel ini akan menjadi masalah yang tidak sederhana, terutama dari masalah
safety-nya. Oh ya, rating dari vessel ini adalah kelas ANSI 900 (hayoo… tebak berapa MAWPnya?). Intinya, masalahnya bisa diselesaikan, hanya saja caranya yang memang butuh waktu
serta kehati-hatian. Issue ini kemudian dibawa ke Jakarta Management.

Hingga sampailah pada suatu hari - yang saya masih ingat kejadiannya sampai sekarang….
Tersebutlah Manajer Produksi sedang berbincang dengan Kepala Lapangan kami waktu itu, di
ruangan Pak Manajer di kantor Jakarta (Kepala Lapangan biasanya melapor dulu ke Pak
Manajer sebelum pulang ke rumahnya, setelah selesai tugas rotasinya di lapangan). Rupanya
mereka sedang membicarakan perihal gas lift scrubber ini.

Waktu itu, sebagai Superintendent Produksi yang berkedudukan di Jakarta, tugas saya salah
satunya adalah membantu Manajer Produksi dalam masalah teknis. Maka ketika perbincangan
itu, ia pun memanggil saya guna meminta tanggapan saya terhadap masalah korosi di gas lift
scrubber. Saya sempat diberitahu bahwa akan ada rencana untuk membawa vessel tersebut ke
onshore ketimbang diperbaiki di offshore.
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Manajer itu pun bertanya: “Well Cahyo, what do you think?”

Saya menjawabnya dengan pertanyaan: “Do we need that vessel ?”

Manajer itu pun berpaling kepada Kepala Lapangan tanda meminta pendapatnya. Kepala
Lapangan tidak menjawab.

Saya pun terus nyerocos, “Source of the gas lift currently is from HP Compressor discharge
pressure due to the existing gas well Shut-in Tubing Head pressure (SITHP) is not adequate to
lift the oil from tubing. And as you knew, the gas from HP Compressor discharge has been
treated by the refrigeration and dehydration system. It has 45 0F of dew point. I disbelieve
there is any operating condition after the discharge compressor thru the gas lift scrubber then
goes into the oil well tubing, will reduce operating temperature below 45 F. It means,
condensate will never condense on the entire gas lift system. So, what was the point of having
that gas lift scrubber?”

Manajer saya pun terlihat cerah mukanya, dan dia berkata, “What is your recommendation
then?”

“Dismantle and send to onshore forever,“ kata saya.

Bulan depannya, ketika berkunjung ke platform, saya sudah tidak melihat lagi vessel tersebut.
Orang-orang laut bilang, Jakarta Management tiba-tiba memutuskan mengambil vessel
tersebut dan tidak mengembalikannya lagi. Dan mereka senang dengan hal itu, karena satu
masalah besar telah lenyap…..
Hanya dengan bekal pengetahuan akan titik embun, maka permasalahan pun hilang…
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Apa Ini Apa Itu?
Manifold: Dalam hal ini yang dimaksud manifold adalah piping manifold, yaitu sebuah pipa
yang berdiameter relatif besar, yang merupakan pipa induk yang menyalurkan fluida ke pipapipa yang lebih kecil diameternya. Secara fisik, pipa-pipa kecil tersebut disambungkan ke pipa
induk

(manifold) tersebut

dan

membentuk

titik-titik

cabang

yang

banyak,

guna

mendistribusikan fluida ke tujuannya masing-masing. Dalam bab ini, fluida gas yang dialirkan
dari discharge compressor, dimasukkan ke dalam manifold terdahulu, sebelum didistribusikan
lewat masing-masing pipa ke masing-masing sumur minyak untuk digunakan sebagai gas lift.

Scrubber: Adalah nama khusus dari separator. Separator adalah sebuah bejana tekan (pressure
vessel) yang bertugas untuk memisahkan fluida gas dan fluida cair dengan cara memanfaatkan
perbedaan densitas di antara keduanya. Bentuk Scrubber secara umum adalah bejana tekan
vertikal, dan digunakan untuk operasi pemisahan gas-cair yang kandungan cairannya rendah,
sehingga tidak efektif jika menggunakan bentuk horizontal. Dalam hal ini, scrubber dipasang di
sistem gas lift yang pada umumnya hanya mengandung sedikit cairan. Scrubber juga sering
dipasang di suction compressor, sehingga disebut suction scrubber. Fluida gas yang masuk ke
dalam kompresor umumnya dikondisikan supaya tidak banyak mengandung cairan.

Dew Point: Atau titik embun. Adalah sifat fisik dari gas alam yang digunakan sebagai salah satu
spesifikasi yang dipersyaratkan oleh pembeli gas. Harga dew point yang lebih rendah dari
temperatur operasi akan membuat gas tetap dalam fasa gasnya dan tidak terjadi kondensasi
sebagian komponen hidrokarbon beratnya. Kondensasi sebagian komponen gas merupakan
suatu hal yang tidak diinginkan oleh konsumen.
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1.10 Jaga Jangan Sampai Kering
Peristiwa ini terjadi ketika saya masih menjadi kepala lapangan. Sebagaimana program yang
umum dari company, proyek pengeboran dilakukan di beberapa lapangan pada berbagai
Business Unit di seluruh dunia, termasuk pengeboran beberapa sumur di lapangan lepas pantai
kami.

Metoda pengeboran yang akan dilakukan di lapangan kami adalah dengan menggunakan jackup rig. Persiapan dilakukan guna mengantisipasi kedatangan jack-up rig tersebut, termasuk
membuat dokumen mengenai tatacara dalam hal Simultaneous Operation (SIMOPS). Semuanya
terlihat baik, sampai ketika rig itu mendekati platform kami.

Menurut prosedur, maka rig akan menurunkan kakinya namun tidak sampai menginjak secara
kokoh ke dasar laut - pada jarak sekitar ratusan meter sebelum mendekati kami. Kemudian,
ketiga kakinya dinaikkan pada level yg aman di atas pipa-pipa bawah laut yang ada. Studi
tentang hal ini pun telah dilakukan, jadi terlihat perfect - sehingga ketika dia mendekati
platform kami, maka tinggal menyuruh semua teman mundur ke arah platform kami yang lain,
sedangkan saya tetap berada di posisi di arah rig tersebut datang. Terus terang, inilah saat-saat
genting sekaligus monumental, mirip-mirip nahkoda kapal yang memerintahkan semua anak
buahnya siap-siap naik sekoci tapi nahkoda tetap di kapal…, gaya bener kan… (this is one of the
beautiful of being OIM – Offshore Installation Manager).

Rig merapat perlahan dipandu laser meter and sonar. Namun kemudian…, cuaca berubah
sehingga pergerakan rig di tunda. Sayangnya, platform kami sudah di-shutdown sebagai bagian
dari SIMOPS.

Kita tinggalkan permasalahan di rig dulu, dan fokus pada shutdown job di tempat kami. Salah
satu tugas yang harus dilakukan adalah mengganti pipa luar dari fire tube DEG reboiler yang
sudah heavy corroded (DEG adalah Diethylene Glycol - suatu senyawa kimia jenis diol - dual
alcohol) yang digunakan untuk menyerap uap air dari badan gas). Singkat cerita, pergantian
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selesai meskipun cukup memakan waktu. Maka platform pun ready to resume production. Hal
ini dilakukan karena ternyata cuaca terus memburuk sehingga Rig memutuskan untuk
membatalkan programnya untuk merapat sampai WOW selesai (WOW = waiting on weather).

Proses start-up hampir selesai jam 10 malam itu, tinggal menyalakan DEG system dan
Refrigeration. Sedangkan HP Compressor sudah dioperasikan dengan mode unload supaya jika
DEG system dan Refrigeration system ready, maka turbin gas langsung di-load sehingga
diharapkan langsung bisa memompa gas menuju pipa export.

Maka mulailah operator menyalakan DEG system dan Refrig system (nick name untuk
Refrigeration System). Eh, buat adik-adik fresh graduate, mana yang harus lebih dahulu
dioperasikan sehabis pabrik shutdown, DEG atau Refrig dahulu? Jangan lupa, fungsi DEG yg
digunakan untuk menyerap uap air itu sekaligus juga mencegah pembentukan hidrat ketika
temperatur gas menjadi dingin.

Anyway, everything is oke. Permit to Work (PTW) di sistem DEG sudah clear, line-up DEG
system no problem, dan pompa dioperasikan. It is running smoothly. Lalu, BMS (burner
management system) dari reboiler pun di-start… dan failed, karena TSHH-xxyy fail.

Test lagi…, failed lagi karena TSHH-xxyy fail again. Field Production Supervisor (FPS), setelah
berdiskusi dengan Field Maintenance Supervisor (FMS), setuju untuk hold dulu start-up DEG
system ini karena ingin memeriksa kondisi TSHH-xxyy tersebut.

Jam 11:00 malam, seorang maintenance technician datang ke saya, di mana saya kebetulan
berada di CCR (Central Control Room) karena sudah tidak sabar menunggu start-up.

“Pak Cahyo…, sumpah, bukan saya yang merusakkan TSHH-nya. Tugas saya cuma mencopotnya
dan memasangnya kembali karena instrumentasi ini menghalangi penggantian pipa luar dari
fire tube. Saya cuma mencopot dan memasangnya kembali. Tapi ketika di cek, TSHH yang
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panjang itu (panjang karena karena digunakan untuk mengukur temperatur dari kulit luar fire
tube yg terletak di dalam reboiler), patah tangkainya.”

Saya hanya berkata sambil bingung, “So what”?

Tapi Lead Production Technician saya bilang, “Pak Cahyo, kita engga bisa start-up tanpa TSHH
itu. Itu adalah salah satu proteksi reboiler kita.” Nah loo…!

“Pokoke engga bisa Pak….,” si Lead itu terus berkicau tentang TSHH sambil terlihat panik. Itulah
sebabnya si maintenance technician bertubi-tubi meyakinkan saya bahwa bukan dia yang
mematahkan tangkai TSHH tersebut.

Emangnya kalau telat start-up kenapa?

Kalau telat start-up, maka pasti sebentar lagi pipeline coordinator akan nelpon dan bertanya
kenapa belum start-up. Kalau sampai besok belum start-up, maka tekanan gas di Onshore
Receiving Facility (ORF) pasti turun drastis…. Efek selanjutnya akan drastis pula. Maka, buyer
akan call. Jakarta Management pasti akan call ke platform kita, kapan bisa start-up.
Kemungkinan terburuk adalah laju alir offtake (oleh buyer) akan dipotong, guna menjaga
tekanan di pipa. Akibatnya, pemasukan jadi berkurang, dan seterusnya, dan seterusnya…. Yang
pasti tidak mengenakkan….

Saya berpikir sejenak meski masih dipengaruhi kekhawatiran tidak bisa start-up lagi. Saya mulai
men-switch mental jadi process engineer lagi. Mudah-mudahan masih ada sisa-sisanya ilmu ini.

Saya mulai buka gambar DEG fire tube tersebut, liat-liat isinya, periksa posisi TSHH-nya, dan
seterusnya. Begini kira-kira gambar DEG itu….
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Gambar 1.10.1 DEG Reboiler

Terlihat di gambar, jika level DEG di dalam reboiler turun karena suatu sebab sampai
menyebabkan fire tube tidak tercelup di dalam cairan DEG, maka temperature fire tube akan
naik sampai ke batas setting TSHH di kulit atau skin tube tersebut. Si TSHH ini kemudian akan
memerintahkan DEG burner system shutdown agar fire tube tidak ter-exposed dengan
excessive heat.

Supaya tidak ter-exposed ke excessive heat, maka dia harus tercelup…. A-ha tercelup adalah
kuncinya!
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Maka, saya katakan ke Lead Production Technician tadi, “Pak, yang fail itu tadi adalah TSHH
untuk skin…, skin-nya fire tube?”

Lead Production Technician: “Iya Pak Cahyo, memang kenapa?”

Cahyo: “Artinya, tidak ada proteksi ketika terjadi dry fire tube saat level cairan DEG-nya turun
drastis…,” masih bingung dia, “Untuk itu, kuncinya, fire tube-nya harus tetap tercelup di dalam
cairan DEG.”

Lead Production Technician: ??? XCVTSH??? (melongo)

Saya pun melanjutkan, “Artinya, jaga level DEG sedemikian rupa sehingga tidak boleh sampai
kering.”

Lead Production Technician: “Artinya?” (masih bingung)

Cahyo: “Artinya, pastikan jika level DEG berkurang sehingga menyebabkan fire tube-nya kering,
maka reboiler harus shutdown, persis seperti jika si TSHH-xxyy itu aktif akibat hal serupa.”

Lead Production Technician: “Kalau gitu, kita bisa pakai LSLL yang ada dong Pak Cahyo?”

Cahyo: “Cerdas! Tolong naikkan level setting dari alarm di LSL dan naikkan level shutdown di
LSLL tersebut. Coba panggil instrument technician agar melakukannya segera dan di test.”

Lalu proses perubahan berlangsung dan level setting dari LSL dan LSLL pun dinaikkan pada level
di mana fire tube pasti terbenam (plus ditambah safety factor) dengan melakukan verifikasi
gambar.
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Dan selanjutnya bisa ditebak, platform resume production…. Saya send text ke big boss di
Jakarta dan nampaknya dia bisa tidur nyenyak sekarang….

Dan saya pun menulis email ke Jakarta sebagai berikut, yang intinya:
To: Engineering Manager
To: Process Technical Authority
Cc: Senior Production Operation Manager

Dear colleague engineering,
Saya telah melanggar prosedur management of change (MOC) semalam agar supaya kita tetap dapat
mengekspor gas. Pelanggaran yang saya lakukan adalah melakukan perubahan setting LSL dan LSLL
tanpa berkonsultasi terlebih dahulu ke Process Technical Authority. Ini dilakukan mengingat kondisi yang
kritis dari sisi gas export. Namun ketika melakukannya, saya menggunakan skill process engineering
yang saya miliki, yang mudah-mudahan itu menjadi penawar kepada potential hukuman yang akan saya
terima nantinya. Semua dilakukan dengan pertimbangan yang matang.

Sebagai follow up-nya, maka langkah-langkah yang akan dilakukan adalah:
•

Mengisolasi TSHH dan memberikan tag dan memasukkannya dalam daftar override, di mana
FPS akan memeriksanya sebagai bagian dari inspeksi rutin mingguan

•

Membeli instrument TSHH secepatnya

•

Memperpendek interval testing untuk LSL dan LSLL di reboiler guna menjamin fungsinya tetap
berlangsung selama TSHH tidak aktif

•

Mendokumentasikannya dalam register yang ada agar dapat di-track dan diperbarui.

Tolong diberikan petunjuk hal-hal lain yang harus dilakukan, jika memang masih dirasakan kurang.

Terima kasih,

Cahyo Hardo
Offshore Installation Manager
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Apa Ini Apa Itu?
DEG: DEG adalah singkatan dari Diethylene glycol, berfasa cair. Dia adalah keluarga
propanadiol, sejenis alkohol yang digunakan untuk menyerap uap air dari badan gas alam. DEG
regeneration umumnya adalah sebuah reboiler yang bertugas untuk memurnikan DEG dengan
cara menguapkan air sehingga komposisi DEG keluaran reboiler menjadi lebih tinggi
dibandingkan dengan komposisi DEG sebelum memasuki reboiler. Kemampuan meregenerasi
DEG adalah salah satu proses kunci keberhasilan operasi pengurangan kandungan uap air di
badan gas.

DEG Fire Tube: Adalah bagian dari DEG reboiler di mana fire tube berisi fluida panas hasil
pembakaran berbentuk pipa atau tube yang direndam di dalam campuran DEG cair dan air di
bagian dasar DEG reboiler. Akhir konstruksi fire tube tersebut adalah pembuangan gas hasil
pembakaran ke atmosfer. Panas hasil pembakaran dialirkan secara konveksi melalui aliran gas
hasil pembakaran, kemudian ditransfer ke campuran DEG dan air lewat mekanisme konduksi,
melewati tube.

TSHH: Adalah Temperature Switch High-High. Merupakan salah satu alat proteksi pelindung
material atau fluida yang terlibat di dalam proses, dari kelebihan temperatur. Kelebihan
temperatur tersebut mungkin terjadi jika terdapat gangguan proses. Dalam hal ini, sensor TSHH
diletakkan di bagian luar fire tube (yang terendam oleh DEG cair). Jika terjadi kelebihan
temperatur yang melebihi harga setting dari TSHH, maka operasi DEG reboiler otomatis
berhenti, yang secara otomatis pula akan menghentikan operasi pengiriman gas karena tidak
memenuhi spesifikasi pembeli (kemungkinan besar akan terjadi kondensasi air di perpipaan).

LSLL: Adalah Level Switch Low-Low, suatu alat keselamatan proses guna melindungi sistem dari
kekurangan level cairan secara berlebih, yang umumnya dapat terjadi di bejana tekan (pressure
vessel) yang dalam prosesnya mengikutsertakan fluida cair. Aktivasi LSLL serupa dengan LSHH,
namun aktivasinya terjadi jika level cairan di bejana tekan sangat rendah, lebih rendah dari
setting LSLL. Untuk informasi lebih lanjut mengenai LSLL, silakan dilihat di API RP 14C –
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Recommended Practice for Analysis, Design, Installation, and Testing of Basic Surface Safety
Systems for Offshore Production Platforms.
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1.11 Mana Gue Tahu
Pagi itu di FPSO (Floating Production Storage and Offloading) kami sedang heboh. Ada lapisan
minyak tipis yang mengalir mengular di air laut bagian buritan FPSO…. Manajemen FPSO gelisah
karena pasti ada sesuatu yang tidak wajar terjadi. Karena hal ini tidak terjadi di hari-hari
sebelumnya…

Saya pun dikirim dari Platform untuk melakukan troubleshooting.

Kalau melihat sistem pemrosesan minyak-air di FPSO, maka semua keberhasilan operasi
pemisahan minyak dan air sangat tergantung pada alat yang bernama hydrocyclone (Liquidliquid hydrocyclone).

Alat tersebut bertanggung jawab terhadap konsentrasi minyak di dalam air terproduksikan atau
produced water. Jika lewat pada suatu batas tertentu, maka buangan produced water ke laut
akan menampakkan lapisan minyak tipis……

Maka saya mulai naik ke FPSO…. Dan setelah mendapat ijin dari control room, mulailah saya
jalan-jalan ke area proses. Oh, itu aliran liquid (minyak + air) dari platform yang kemudian
dimasukkan ke dalam Free Water Knock Out (FWKO) drum. Di dalamnya, gas dipisahkan untuk
dialirkan menuju flare, minyak dialirkan ke tangki, sedangkan aliran oily water dimasukkan ke
dalam Produced Water System (WTS). Tekanan di dalam FWKO dijaga oleh PCV yang ada di
outlet pipa yang menuju flare.

Oily water yang masuk produced water system kemudian akan dipompakan ke dalam
hydrocyclone. Untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam flash tank sebelum produced water
yang sudah on-spec itu dibuang ke laut. Sepintas dari gambaran field visit tidak ada yang
mencurigakan. Marilah kita pergi ke process control room….
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Cahyo (C): “Selamat pagi Bapak Operator, boleh saya lihat-lihat log sheet di hari-hari sebelum
adanya lapisan tipis minyak di laut sampai tanggal sekarang.”

Operator (O): “Silakan Pak Cahyo…”

C: “Apakah ada perubahan laju alir yang significant Pak?”

O: “Tidak ada Pak Cahyo. Sejak saya masuk shift sampai hari ke 12 ini, laju alir liquid dari
platform ke FPSO tidak banyak berubah.”

Saya memperhatikan besaran tekanan dan temperatur, secara umum temperaturnya tidak ada
perubahan yang significant….

Tekanan di downstream hydrocylone keliatannya juga tidak banyak perubahan…

Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambar pemrosesan produced water di FPSO berikut.

Gambar 1.11.1 Pemrosesan Produced Water di FPSO
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Tetapi, tekanan di upstream hydrocyclone beberapa hari ke belakang, kok lebih rendah dari
sebelumnya yah…, sekitar 10 – 15 psi..

C: “Pak Operator, kenapa tekanan di upstream hydrocyclone lebih rendah dari hari-hari
sebelumnya?”

O: “Nnggghh….Iya yah….?”

C: “Pak, boleh liat log sheet pompa?”

O: “Boleh Pak Cahyo.”

C: “Ow…, jelas niih, tekanan discharge pompa turun 10-15 psi dari sebelumnya….Kenapa ya?”

C: “Boleh saya lihat kurva pompanya di manual, Pak Operator?”

O: “Ini dia Pak.…”

C: (membatin - saya akan cek dulu performa pompanya)

C: “Oke Pak Operator, saya sudah fotokopi kurva pompanya. Pinjem kalkulator dong, saya mau
bawa ke lapangan - just in case…”

O: “Oke Pak. ”

Di lapangan, setelah saya membaca kurva dan membandingkan dengan tekanan discharge
pompa dan suction pompa, maka jika saya plot ke kurva, laju alirnya sekitar sekian ribu bpd
(barrel per day).
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O: “Bener sekali Pak Cahyo. Tapi kurvanya kan dalam feet, sedang pressure gauge ini (untuk
ngukur tekanan suction dan discharge) dalam psig.”

C: “Ya tinggal dikonversi saja Pak, yaitu feet = delta pressure x 2.31 / sg.”

O: “Jadi, pompanya oke yah, Pak Cahyo.”

C: “Sebentar, saya mau check shut-off pumpnya.”

Lalu saya tutup valve di discharge pompa sentrifugal tersebut dan saya baca tekanan dischargenya berapa. Lalu saya plot shut-off pressure itu di kurva pompa. Mmmh.., cuma berkurang
sedikit saja.

C: “Pak Operator, saya sudah periksa pompanya, nampaknya dia oke-oke saja. Artinya,
penyebab tekanan dischargenya turun adalah karena tekanan di bagian upstream pompa
tersebut – yaitu FWKO - turun. Apakah karena setting pressure PCV-nya diturunkan?”

O: “Iya Pak…, kira-kira dua hari yang lalu diturunkan atas permintaan maintenance grup.”

Saya pun ngeloyor ke maintenance group dan bertanya tentang hal ini.

Maintenance (M): “Pak Cahyo, pompa kita yang namanya bildge pump3 itu ada dua. Satu lagi
rusak, sehingga yang satunya lagi dihemat-hemat performancenya.”

C: “Maksudnya?”

3

Bildge pump atau pompa got dirancang untuk memompakan slop liquid dari bagian dasar FPSO menuju ke atas
FPSO untuk selanjutnya dialirkan ke area proses. Dalam kasus ini, dialirkan menuju FWKO.
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M: “Agar pompa kedua tidak rusak juga sambil nunggu pompa yang rusak diperbaiki, jadi kami
minta agar tekanan di downstream pompa ini diturunkan. Ini yang saya minta ke grup
production. Lalu, bagian produksi menurunkan setting PCV di FWKO.”

C: “Ooh, gitu….”

Lalu saya kumpulkan kedua orang ini, orang produksi dan maintenance. Saya bercerita, ”Bapakbapak, operasi hydrocyclone itu butuh parameter-parameter tertentu agar mencapai hasil yang
optimal. Salah satunya adalah tekanan inlet yang cukup atau pressure drop yang cukup di
hydrocyclone. Kalau tidak, hasilnya tidak akan sempurna….”

Gambar 1.11.2 Pemrosesan Produced Water di FPSO (setelah tekanan FWKO diturunkan)
C: “Kalau setting tekanan di FWKO diturunkan, maka akan mengakibatkan tekanan di suction
pompa produced water system juga akan turun. Akibatnya, discharge pressure pompa juga
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akan turun. Akibatnya lagi, kemungkinan besar hasil pemisahan minyak-air di hydrocyclone
menjadi jelek, akibat selanjutnya, akan ada lapisan minyak tipis di atas laut di sekitar FPSO
ini.…”

C: “Saya tidak bilang 100% hal ini disebabkan oleh setting tekanan yang diturunkan, namun
kalau melihat pesan dari Superintendent FPSO bahwa sebelumnya tidak terjadi apa-apa, maka
saya melihat penurunan tekanan di FWKO besar kemungkinan ada hubungannya dengan
kejadian adanya lapisan minyak di atas laut. Karena hanya itu satu-satunya perubahan setting
parameter yang terjadi. Dan juga, saya sudah cek pompanya, dan pompanya masih oke.”

O: “Kita coba aja kembalikan setting tekanannya ke posisi semula (yaitu dinaikkan), Pak Cahyo.”

C: “Please do so….”

M: “Masa sih Pak Cahyo?”

Tekanan di FWKO pun dinaikkan, dan jeng-jeng….

Sambil menunggu hasilnya, saya mengukur laju reject oil dengan stop watch. Setelah dibagi
dengan laju alir produced water keluaran hydrocyclone, angkanya sekitar 2.2% saja. Masih
wajar..

Saya baca tekanan inlet hydrocyclone, tekanan reject oil dan tekanan keluaran produced water
sehingga saya dapatkan angka PDR – sekitar 1.7. Angka ini baik-baik saja… hmmm….

C: “Boleh pinjem radionya, Pak Operator?”

O: “Silakan Pak.”
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C: “Terima kasih,” saya mulai call platform, “CCR..CCR.., Cahyo call over.…”

CCR (Central Control Room): “Rojer..Rojer.., Pak Cahyo. Ada yang bisa dibantu?”

C: “Cak, bisa tolong dicek, apakah teman-teman di platform ngubah-ngubah aliran sumur
minyak seminggu ke belakang? Over…”

CCR: “Negatif. Kita tidak melakukannya, Over…”

C: “Thanks CCR.”

CCR: “Sama-sama.”

…3-4 jam berikutnya…, laut mulai nampak jernih kembali…. Alhamdulillah…

O: “Betul kayaknya Pak Cahyo, nih pasti karena setting PCV ntu…”

Maintenance (M): “Mana gue tahu efeknya kayak gini, kan gue cuma minta diturunin aje
tekanan di downstream pompa supaya pompa bildgenya aman.” (Membela diri…).

Dan hari itupun berlalu dengan bahagia…

Wajar bila maintenance crew tidak tahu efek perubahan tekanan di upstream (FWKO) terhadap
kinerja unit proses lainnya di downstreamnya (hydrocyclone). Keliatannya keduanya tidak
berhubungan, tapi indeed, ternyata berhubungan.

Selesai. Alhamdulillah…
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Catatan:
Sebelum melakukan troubleshooting hydrocyclone ini, saya sudah membekali diri dengan teori
hydrocyclone. Kenapa? Agar jangan sampai ketika tiba di lapangan, kita malah terbengongbengong melihat unit operasinya tanpa tahu harus berbuat apa… Dalam kisah di atas, saya
sudah melakukan beberapa aktivitas pengecekan. Perhatikan tulisan saya yang berwarna biru di
atas. Itu adalah pengecekan yang saya lakukan untuk memeriksa kinerja hydrocyclone dan
pompa. Penjelasan kenapanya - khususnya untuk hydrocyclone - ada di alinea berikut:

Apa itu Hydrocylone

Hydrocyclone adalah alat untuk memisahkan fluida cair-cair dengan menggunakan prinsip gaya
sentrifugal. Umpan berupa oily water dimasukkan secara tangensial ke dalam hydrocyclone
liner dan oily water ini terus berputar sampai bagian akhir cyclone. Perputaran fluida ini
menghasilkan gaya sentrifugal di badan cairan, dan mendorong cairan yang lebih berat (dalam
hal ini air) ke tepi/dinding cyclone, sedangkan cairan yang lebih ringan (minyak) akan terdorong
ke bagian pusat putaran. Dengan setting tekanan yang benar, minyak akan mengalir
berlawanan arah pada sumbu axial. Akibatnya, minyak tersebut dapat diambil di bagian kepala
liner hydrocyclone. Ini yang disebut sebagai Oil reject. Air terproduksikan (produced water)
akan keluar di downstream hydrocyclone.
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Gambar 1.11.3 Prinsip kerja hydrocyclone
Kemungkinan keberhasilan pengambilan minyak dari badan air tergantung kepada diameter
droplet (droplet size4) serta perbedaan densitas di antara keduanya. Semakin besar harga dua
parameter tersebut, efisiensi pemisahan akan semakin besar.

Ukuran partikel minyak atau droplet size minyak bisa pecah dan menjadi lebih kecil dalam
perjalanannya melewati sistem unit proses, terutama pompa. Agar tidak pecah menjadi
droplet size yang lebih kecil, maka diusahakan tidak digunakan pompa jenis sentrifugal.

Kualitas hasil pemisahan unit operasi hydrocylone sangat sensitif terhadap perubahan antara
inlet pressure serta reject pressurenya (minyak) dan pressure keluaran hydrocyclone (produced

4

Kriteria ukuran droplet minyak di badan air yang masih bisa di-treat oleh hydrocyclone minimum 20 micron. Jika
kurang dari 20 micron, maka efisiensi cyclone akan turun drastis, bahkan dapat mengakibatkan kegagalan
pemisahan minyak dari air.
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water). Di antara keduanya ada hubungan yang menghasilkan efisiensi pemisahan yang
optimum.

Dikatakan sebelumnya:
Dengan setting tekanan yang benar, minyak akan mengalir berlawanan arah pada sumbu axial.
Akibatnya, minyak tersebut dapat diambil di bagian kepala liner hydrocyclone. Ini yang disebut
sebagai Oil reject.
Setting tekanan yang benar maksudnya adalah bahwa harga rasio pressure drop antara tekanan
inlet terhadap tekanan reject dan tekanan inlet terhadap tekanan keluaran di downstream
hydrocyclone, mempunyai nilai tertentu yang tidak boleh kurang. Rasio umumnya sekitar 1.6.
Jika kurang dari harga ini, maka oil reject rate tidak cukup kuat untuk mengalir berlawanan arah
dengan sumbu axial, dan minyak justru akan keluar bersama sama dengan air di downstream
hidrocyclone.

Atau dijelaskan lebih detil:

Jika P inlet (oily water) = P in
Jika Reject pressure (minyak) = P or
Jika P outlet (produced water) = P wo

Maka, agar supaya reject rate mengalir, maka :
(P in – P or ) / (P in – P wo) > 1.6

Selain droplet size minyak dan besarnya perbedaan densitas antara minyak dan air, dari teori
tentang hydrocyclone diketahui bahwa efisiensi optimum terjadi jika:

•

Reject ratio tidak kurang dari 1%. Nilainya sekitar 1-3%. Reject ratio adalah rasio laju oil
reject dibandingkan dengan laju alir air terproduksikan (produced water) keluaran
hydrocyclone
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•

Hydrocyclone mempunyai rentang kerja operasi cukup lebar, sekitar 5:1. Jika laju aliran
yang memasuki cylone terlalu kecil atau terlalu besar sehingga melewati batas turndown
ratio, maka efisiensi akan turun drastis. Laju alir masukan yang terlalu kecil tidak akan
cukup untuk membangkitkan gaya sentrifugal, atau gaya tersebut akan hilang di tengah
perjalanan ke arah downstream cyclone. Jika alirannya terlalu besar, melewati batas
turndown ratio, maka akan menghasilkan efek turbulensi yang dapat membuat minyak
dan air bersatu kembali atau bahkan memecah droplet size minyak menjadi lebih kecil
ukurannya daripada yang dapat ditangani oleh hydrocyclone (<20 micron). Untuk
operasi yang alirannya sering berubah, maka faktor flexibilitas perlu diperhitungkan
ketika melakukan desain engineering, sehingga jumlah liner yang beroperasi di
hydrocyclone bisa dimanipulasi atau ditambah/dikurangi dengan mudah.

•

Pressure drop yang besar. Semakin besar pressure drop yang terjadi di hydrocylone,
maka akan mengakibatkan semakin besarnya kecepatan tangensial sehingga semakin
memudahkan pemisahan antara minyak dan air. Namun, laju alir yang terlalu besar (dan
menghasilkan pressure drop yang besar pula), akan berakibat seperti pada point
sebelumnya di atas.
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BAGIAN 2: REMOTE TROUBLESHOOTING
Terkadang, jika anda sudah cukup ilmu, troubleshooting dari jauh dapat saja dilakukan, meski
kasusnya jarang. Untuk hal yang kompleks, saya sarankan untuk tetap datang ke lokasi.
Still, the truth is out there…
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2.1

Salah Buka

Waktu itu hari ke-14 dari jadwal saya on-duty di field. Hari itu adalah hari yang dinanti-nanti
oleh setiap pekerja lapangan karena sudah waktunya kembali ke rumah setelah 14 hari bekerja
terus-menerus. Namun di hari itu, telepon berdering pas saya sudah ganti pakaian - mau pulang
ke rumah di Jakarta.

Pelapor: “Pak Cahyo, selamat pagi.”

Cahyo (C): “Pagi…, ada yang bisa dibantu Pak?”

Pelapor: “Anu Pak…, Plant M habis melakukan pekerjaan shutdown. Lantas, ketika di-start-up
kembali, burn pitnya asapnya menghitam dan sekarang lagi membumbung tinggi… Plant
Manager khawatir dan mau tahu kenapa hal ini bisa terjadi padahal sebelum di-shutdown-kan
semuanya oke oke saja.”

C: “Lantas?”

Pelapor: “Bapak Cahyo diminta Pak Manajer Lapangan M untuk datang ke sini.”

C: “Oek Pak, saya bicara dulu dengan manajer saya ya Pak.”

Pelapor: “Oke, ditunggu yah. Saya ada di telpon 1234 jika mau call lagi.”

C: “Pak Manajer, karena ada problem di Plant M, maka saya ijin pulang naik mobil duluan
sambil melewati plant tersebut. Nanti saya akan pandu dari mobil. Jika sempat, saya akan
pulang hari ini. Jika tidak, maka saya akan pulang besok.”

Manajer: “Oke.”
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Sebelum saya berangkat, saya sempat melihat-lihat P&ID plant yang dimaksud. Dan melihat
satu titik cerah….

C: “Oke Pak Supir, kita pergi ke plant M. Kalau sempat, langsung ke bandara setelah itu yah.”
Supir: “Oke Mas.”

Di perjalanan, saya mulai menelpon orang tadi, yang saya namai tadi sebagai pelapor.

C: “Pak, tadi pas start-up, sampeyan buka PCV (pressure control valve) di vessel di area
produced water system engga?”

Pelapor: “Iya Pak, karena kalau tidak, sisa-sisa gas mau dibuang ke mana?”

C: “PCV mana yang dibuka?”

Pelapor: “Maksudnya?”

C: “Kan ada dua PCV yang mengontrol tekanan yang keluar dari KO drum di produced water
treatment system ke burn pit. PCV mana yang tadi dibuka?”
Pelapor: “Kalau tidak salah yang lebih besar deh…”

C: “Setting pressurenya besaran yang mana, PCV yang besar atau yang lebih kecil?”
Pelapor: “PCV yang lebih kecil setting pressurenya lebih besar Pak Cahyo. Sedangkan yang saya
buka tadi settingnya lebih rendah dan ukurannya lebih besar.”

C: “Coba bapak tutup PCV yang besar itu, dan buka PCV yang lebih kecil. Tunggu beberapa saat,
lalu tolong call saya lagi.”
…….zzzttttttt…..
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Perjalanan sudah masuk sepertiga jarak tempuh…..

Pelapor: “Pak Cahyo, asap burn pit sudah mulai memutih. Nampaknya tadi kami salah buka
PCV…”

C: “Itulah penyebab kenapa asap di burn pit Plant M menghitam engga karuan. Karena PCV
yang dibuka adalah PCV yang setting pressurenya lebih rendah, sehingga bukan cuma gas,
sampai-sampai kondensat di separator jadi teruapkan dan ikut terbakar. Si PCV ini dirancang
nanti pada tahun ke 7 baru boleh dibuka karena dianggap pada tahun tersebut, produksi sudah
menurun dan air mulai banyak…Karena tidak bagus setting pressure dipertahankan tinggi
padahal kemampuan daya dorong dari sumur sudah melemah. Pilihannya adalah menurunkan
tekanan di surface production facility-nya agar sumur masih ‘bebas’ ngalir…..”

Pelapor: “Mengerti Pak.”

C: “Sebaiknya PCV ini diberi tag NC (normally closed) dan ditambah catatan kalau PCV tersebut
baru dibuka nanti pada tahun kesekian setelah operation, agar kesalahan yang sama tidak
terulang.”

Pelapor: “Siap Pak.”

C: “Kalau begitu, saya tidak usah datang ke Plant-mu yah. Saya langsung pulang saja…”
Pelapor: “Oke Pak, nanti saya infokan ke manajer. Terima kasih.”

C: “Sama-sama Pak…”

Jakarta, I am coming now…. Waktunya pulang….
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Apa Ini Apa Itu?
Burn Pit: adalah tempat pembuangan gas-gas bertekanan rendah serta sistem produced water
yang masih sedikit mengandung minyak bumi, namun secara sudah tidak ekonomis lagi untuk
di-recover. Fungsinya seperti flare stack, yaitu membakar gas serta minyak (jika diperlukan)
guna mengamankan kondisi proses. Bentuknya seperti kolam air di mana di salah satu
dindingnya terdapat burner untuk membakar gas atau minyak. Filosofi pembakaran minyak
melalui burn pit sudah lama ditinggalkan karena memang tidak ramah lingkungan. Jika terjadi
kondisi upset process, maka minyak yang dialirkan ke burn pit akan terbakar dan biasanya asap
hitam akan bergulung-gulung. Operasi burn pit umumnya berada di pabrik migas onshore.

Halaman | 94

2.2

Baca Buku Manualnya

Pagi-pagi ketika morning meeting dengan offshore, Supervisor Produksi melaporkan bahwa
telah terjadi kecenderungan kenaikan temperatur titik embun atau dew point di Low
Temperature Separator atau LTS. Laju alir gas untuk sementara di-rem. Semua parameter telah
dicek dan semua kelihatan oke oke saja.

Beginilah P&ID sederhana di sekitar LTS:

Gambar 2.2.1 Diagram Alur Alir Sederhana Low Temperature Separator (LTS)

Saya bertanya, “Kemarin habis melakukan kegiatan apa? Yang mungkin saja berhubungan
dengan problem process upset ini?”

Lapangan merespon bahwa tidak ada kegiatan yang significant kecuali hanya top up (mengisi)
refrig oil di Refrigeration Compressor System.
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Tidak ada petunjuk lain kecuali kegiatan itu. Ketika ditanya, kenapa harus diisi lube oil-nya? Oh,
karena level-nya sudah low. Hmmm… jawaban yang sudah bisa ditebak sebelumnya.

Awalnya diduga hal ini ada hubungannya dengan temperatur luar yang sangat panas - memang
tumben - panas sekali waktu itu. Tapi dengan berlalunya waktu ke sore hari, semua tetap sama.
Ketika laju alir gas dicoba untuk dinaikkan kembali, maka kembali titik embun gas mulai
merangkak naik lagi. Maka laju kenaikan gas terpaksa di-rem lagi.

Setiap unit operasi yang berupa vendor package, umumnya mempunyai troubleshooting guide
dan potensi-potensi penyebabnya. Maka, berbekal itu, kita bukalah manual dari refrigeration
system tersebut. Tersebutlah…

Jika temperatur dew point tinggi pada laju alir gas yang belum maksimum, maka ada
kemungkinan:
1. Liquid carry over terjadi sehingga menyebabkan gas jadi off specification (off spec)
2. Perubahan sifat atau komponen gas, temperatur, ataupun tekanan
3. Freon-nya kurang di sistem refrijerasi
4. Lube oil compressor carry over to chiller (di sistem refrijerasi)

Nomor 1 dan 2 sudah diperiksa sampai ke bacaan dew point reading di export meter. Semua
normal. Dan tidak ada perubahan sifat gas atau temperatur. Semuanya tidak banyak berubah.

Freon-nya kurang (nomor 3). Hal ini tidak mungkin terjadi karena baru saja Freon-nya di top-up.
Offshore crew juga confirmed bahwa ini baru saja dilakukan. Beginilah susahnya kalau
troubleshooting dari kantor Jakarta dan bukan di lokasi….

Pengecekan terhadap kemungkinan nomor 3 tidak dilakukan…

Periksa nomor 4 sekarang. Lube oil compressor carry over to chiller (?)
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Operasi refrijerasi unit terpasang dimaksudkan untuk menurunkan temperatur gas alam
sehingga ada komponen beratnya yang terkondensasi sampai pada temperatur yang
dipersyaratkan oleh pembeli gas. Temperatur inilah yang dikenal sebagai “Titik Embun” atau
“Dew Point” gas alam yang sudah memenuhi spesifikasi.

Gambar Operasi Refrijerasi Sederhana

Gambar 2.2.2 Operasi Refrijerasi Sederhana
Gas Alam didinginkan oleh Refrijeran - dalam hal ini refrijerannya adalah Freon - di dalam
chiller. Gas alam tersebut sudah mengandung glyol yang telah disemprotkan di upstream chiller
sebagai proteksi terhadap hidrat. Di dalam operasi pendinginan tersebut, ada sebagian
komponen hidrokarbon berat yang terkondensasi, yang disebut sebagai kondensat.

Setelah itu, gas alam akan dialirkan menuju Low Temperatur Separator atau LTS. Di LTS, gas
alam akan dipisahkan dari cairan kondensat dan glycol.

Operasi refrijerasi pada prinsipnya mengikuti diagram Mollier (mmh, masih inget engga??).
Freon gas setelah dikompresi akan didinginkan melewati aftercooler sehingga semua freon gas
menjadi freon cair. Sebagian kecil dari freon cair ini digunakan untuk mendinginkan compressor
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lube oil di lube oil cooler. Sebagian besar dari freon cair kemudian akan dilewatkan ke dalam
chiller. Di chiller, seperti yang sudah diutarakan sebelumnya, gas alam akan didinginkan oleh
freon cair. Freon cair yang menerima sumber panas dari gas alam akan menguap dan uapnya
akan dihisap oleh kompresor refrigeration.

Operasi kompresor pada unit terpasang menganut sistem wet-compression, di mana gas yang
dikompres di dalam kompresor akan tercampur dengan compressor lube oil itu juga. Sehingga,
di keluaran kompresor, freon gas juga bercampur dengan compressor lube oil. Dari kompresor,
campuran freon gas dan lube oil tersebut kemudian melewati oil separator, di mana freon gas
dan lube oil dipisahkan. Lube oil akan dialirkan menuju lube oil cooler dan kemudian
dikembalikan lagi ke badan kompresor.

Design Manual menyebutkan bahwa ada kemungkinan pemisahan freon fasa gas dengan lube
oil di oil separator tersebut tidak sempurna sehingga lube oil bisa ikut terbawa freon gas ke
condenser. Di condenser, semua freon dicairkan dan sebagian besarnya dialirkan menuju
chiller, termasuk lube oil. Sebagian kecil freon cair dialirkan untuk mendinginkan lube oil (di
lube oil cooler - seperti yang sudah diutarakan sebelumnya).

Kalau lube oil ikut terbawa ke chiller, emangnya so what?

Operasi di chiller adalah operasi pertukaran panas antara gas yang relatif panas dengan freon
yang relatif dingin, dan yang dipertukarkan adalah antara panas sensible dari gas alam dengan
panas latent freon. Freon cair dimasukkan ke dalam cangkangnya (shell) di chiller, dan gas
dialirkan di bagian buluh atau tube-nya. Jadi di dalam chiller, tube-tube yang berisi aliran gas
yang relatif panas akan direndam oleh aliran freon cair sehingga freon cair tersebut menguap.

Di bawah adalah ilustrasi dari chiller dan proses penguapan freon di dalamnya.
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Gambar 2.2.3 Chiller dan Penguapan Freon

Pemeriksaan sifat fisik lube oil membawa pada suatu kenyataan bahwa densitas lube oil
ternyata lebih rendah dari freon cair. Saya sempat berpikir sebaliknya sebelum membaca
manual.

Kalau memang demikian, dan kalau memang ada lube oil yang carry over ke chiller, maka lube
oil ini akan membentuk lapisan baru di atas cairan freon. Itu artinya, akan menghambat atau
memperlambat penguapan freon….

No wonder kenapa titik embun jadi naik ketika laju alir gas dinaikkan. Hal ini karena laju alir
penguapan freon terhambat, sehingga ada satu kondisi di mana pendinginan gas tidak
optimum, terutama ketika beban pendinginan bertambah (karena laju alir gas dinaikkan).
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No wonder juga kenapa suction pressure dari compressor refrigeration juga menurun (ayo
kenapa?)5.

Ini ilustrasi kondisi lube oil carry over di chiller:

Gambar 2.2.4 Lube Oil Carry Over to Chiller
Kalau memang demikian, lalu bagaimana cara mengeluarkan lube oil dari chiller…?

Ah-ha, di P&ID ada petunjuk bahwa terdapat 3 suction line cukup kecil - ukuran ½” - yang
berada di badan chiller di 3 titik berbeda. Line ini dihubungkan dengan sebuah pompa lube oil
yang kalau memompa lube oil, maka lube oil akan dialirkan ke… sebentar, saya lagi runut lagi…
akhirnya ke kompresor!

5

Suction pressure dari compressor refrigeration ditentukan oleh jumlah freon yang ada di inlet kompresor refrig
tersebut yang merupakan hasil dari penguapan freon di chiller. Penguapan freon terhambat karena di lapisan atas
freon cair terdapat lapisan lube oil, sehingga kuantitas freon yang menguap jadi berkurang. Hal ini menyebabkan
turunnya suction pressure kompresor refrijerasi tersebut. Cobalah lihat sekali lagi diagram PFD tersebut (dari
normal 30 psig menjadi sekitar 23 psig).
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Rupanya, sistem ini sudah memperhitungkan akan adanya lube oil carry over sehingga
mitigasinya sudah disiapkan. Sehingga order saya ke lapangan jadinya mudah:

“Tolong di-drain itu lube oil di chiller. Buka valve-valve tersebut dan start pompa – now!”
Teman-teman di lapangan heran dengan rekomendasi ini namun tetap patuh melakukan apa
yang diminta. Mereka pun akhirnya confirm, bahwa terlihat adanya lapisan di atas freon cair…
itulah lube oil untuk kompresor…

Mereka pun mulai mengoperasikan pompa untuk mengeluarkan lube oil dari chiller.

Di bawah adalah gambar yang menunjukkan cara mengeluarkan lube oil dari chiller.

Gambar 2.2.5 Petunjuk Mengeluarkan Lube oil dari Chiller
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Enam jam kemudian…, dapat laporan dari offshore bahwa sistem mulai normal, dan mulai
menambah rate untuk ekspor gas lebih….

Makanya, dibaca dong manualnya….

Catatan:
Mau tahu bagaimanakah caranya lube oil bisa sampai di chiller? Silakan lihat gambar terakhir
berikut:

Gambar Peta Perjalanan Lube Oil sampai Di Chiller
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Gambar 2.2.6 Peta Perjalanan Lube Oil sampai di Chiller
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2.3

Buka Buku Kuliahmu Kembali

Ini kisah di awal tahun 2011, rasanya terjadi persis ketika saya kembali masuk kantor setelah
cuti tahunan. Badan masih fresh sehabis cuti, namun ketika buka email, ada satu email dengan
tanda khusus dari boss besar dan maknanya kira-kira sebagai berikut:

“Cahyo, welcome back,
Everything was smooth after you leave, however, just two days ago, we had a problem on the
dehydration system. For some reason, it was unable to deliver maximum duty as per design.
Currently, our export gas is only 140 Bbtud (note: Bbtud = Billion British thermal unit per day).
Engineering Department declared that it may take a time to fix. While we are waiting them,
please do something to increase the rate a little bit, at least we are in above our contract
obligation (145 bbtud) without scarifying gas quality - keep within specification.”

Saya membuka laporan pagi tertanggal semenjak sistem dehydration kami mengalami
gangguan, dan berusaha menelaah kejadiannya. Anyway, yang penting sekarang, bagaimana
menaikkan kembali laju alir gas tanpa mengganggu quality-nya.

Mulai dari mana? Berikut saya summary-kan process flow diagram dari pabrik kami…
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Gambar 2.3.1 Process Flow Diagram Pabrik Pemroduksi Gas

Perhatikan, bahwa yang membatasi laju gas export adalah kemampuan sistem dehidrasi gas.
Yang kurang sehat di sistem dehidrasi ternyata adalah reboiler-nya. Artinya, reboiler hanya
mampu menguapkan sejumlah air dari badan glycol (jenisnya DEG) yang di mana jumlah air
tersebut berasal dari laju alir gas maksimum sebesar 140 Bbtud.

Artinya, kalau saya alirkan gas yang lebih besar dari 140 Bbtud namun punya kandungan uap air
total yang sama dengan gas dengan laju alir 140 Bbtud (yang nantinya akan diserap oleh glycol
dan selanjutnya diuapkan di glycol reboiler), maka sistem glycol reboiler harusnya baik-baik saja
kan?
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Jika ini sudah dipahami, maka, perlu dicari cara agar jumlah uap air yang diserap oleh glycol
reboiler tidak lebih dari yang sekarang.

Prinsip dasar mengenai uap air kesetimbangan di badan gas adalah bahwa jumlah maksimum
kandungan uap air di badan gas akan naik seiring naiknya temperatur gas tersebut. Misalnya,
kandungan uap air di badan gas pada temperatur 100 F adalah x lb/mmscf. Maka kandungan
uap air di badan gas pada temperatur 120 F adalah x+y lb/mmscf.
Untuk jelasnya, silakan lihat kurva kesetimbangan berikut.

Semakin dingin gas, maka kandungan uap air kesetimbangannya juga semakin rendah,
sehingga, secara teori saya bisa mengurangi beban penguapan air di glycol reboiler dengan cara
mengurangi jumlah uap air yang ada di badan gas, yaitu processed gas harus saya DINGIN-kan
ATAU saya cari sumur gas yang memang relatif LEBIH DINGIN dari gas lainnya. Perlakuan ini
akan menyebabkan glycol reboiler punya kelebihan kapasitas dibandingkan dengan kondisi
sebelum gasnya dingin atau didinginkan. Dari sini, saya melihat peluang untuk menaikkan laju
alir gas, lebih dari 140 Bbtud.

WATER CONTENT, LB/MMSCF

WATER VAPOR CONTENT OF NATURAL GAS
220
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TEMPERATURE, F

Gambar 2.3.2 Kurva Tekanan Uap Natural Gas pada Temperatur Tertentu
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Selanjutnya, proses pencarian sumur-sumur gas yang mempunyai temperatur rendah relatif
dibandingkan dengan sumur-sumur yang lain pun dilakukan. Sebagai prioritas utama, adalah
sumur-sumur yang berasal dari platform yang tidak dihuni di sebelah barat platform kami (di
process flow diagram saya namai dengan nama Platform Anu) karena ada beberapa sumur yang
memang tinggi temperaturnya, namun, gas dari sumur-sumur tersebut menjadi dingin karena
dialirkan ke dalam pipa bawah laut dulu sebelum dihubungkan ke platform kami. Kemudian,
untuk sumur-sumur yang ada di platform kami, prioritas bukaan sumur dimulai dari temperatur
yang terendah sampai yang tertinggi. Jika konfigurasi sumur-sumur ini sudah terindentifikasi,
maka mulai sumur dapat dibuka satu persatu. Sumur yang paling dingin dibuka fully open
choke-nya. Kemudian dilanjutkan oleh yang sumur yang bertemperatur lebih tinggi dari sumur
sebelumnya (yang sudah dibuka) sampai fully open choke-nya. Demikian seterusnya…

Pembukaan choke dilakukan seterusnya sampai ke laju alir 140 Bbtud. Mulai dari 140 Bbtud
inilah, kemudian kandidat sumur selanjutnya - yang telah ditentukan berdasarkan konfigurasi
temperatur sebelumnya - mulai dibuka choke-nya sambil mengamati temperatur di dalam
glycol reboiler supaya tidak turun mendekati batas temperatur yang dipersyaratkan oleh
manufakturnya (lihat gambar di bawah). Pembukaan ini dilakukan secara perlahan sambil
mengamati bukaan fuel gas Pressure Control Valve (PCV) di glycol reboiler serta temperatur di
badan reboiler (yaitu TIT abc pada gambar). Sifat pengamatan yang perlahan sebenarnya juga
mewakili sifat dinamika proses dari temperatur yang memang tidak secepat seperti tekanan.
(Untuk sifat lambat ini, buat adik-adik fresh graduate, silakan periksa kembali buku
pengendalian prosesnya…).
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Gambar 2.3.3 Sistem Kontrol Sederhana di Glycol Reboiler6
Berbekal dengan teori sederhana ini, saya kirim memo ke anak buah saya di lapangan, yaitu si
kepala lapangan:

To: Brian X - Head of Field Operation
Cc: Pat CFRT – Senior Production Operation Manager

Brian,
6

Note: Temperatur glycol diwakili oleh bacaan TIT-abc. Temperatur glycol diatur dengan mengalirkan
bahan bakar gas ke burner untuk dibakar. Jika temperatur menurun, TIC-abc akan memerintahkan PCV
fuel gas untuk membuka lebih besar. Bukaan PCV fuel gas akan mencapai kesetimbangannya jika TIT-abc
sudah mencapai harga setting temperatur. Jika temperatur glycol di atas settingnya, maka fuel gas PCV
bukaannya akan mengecil sampai terjadi kesetimbangan di mana TIT-abc sudah menunjukkan angka
yang sama dengan setting temperatur.
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As discussed in the morning meeting today, please to reconfigure well opening sequence to
prioritize the coldest well as the first well to be opened and continue to the next cold well, until
gas export rate up to 140 Bbtud. On top of that, please ensure all wells from our unmanned
platform are fully opened first to get gain from the cold temperature of seabed.
After 140 Bbtud, please to have your boys to start opening the next candidate well gradually,
together with monitoring glycol reboiler temperature plus fuel gas pressure control valve
opening. Please do it gently as temperature effect changes slowly.

For every step of wells opening, you need to monitor those two parameters on reboiler. If
everything stable and not tend to decrease (for reboiler temperature) or increase (for fuel gas
PCV opening), please continue the trial. Otherwise, please stop increasing rate on that step.

Any doubt please call me. I would like to see this trial start soon (today) as impact of this is
really jeopardize to our revenue as well as our production target.

Regards,
Cahyo Hardo
Operation Manager

Alhamdulillah…, sore harinya saya sudah menerima kabar baik dari laut sana, bahwa laju ekspor
gas sudah naik 10 Bbtud menjadi 150 Bbtud. (Note: 1 bbtud dihargai US$ 17,000 – waktu itu).

Sudahkah selesai? Not yet.

Sehabis mengirim memo awal tadi, saya berpikir bahwa masih ada hal lain yang perlu dicoba.
Bahkan efeknya mungkin lebih besar dari yang semula dalam hal dapat menaikkan laju alir gas
dengan keterbatasan kapasitas glycol reboiler.
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Perhatikan gambar 2.3.1 sebelumnya. Sebelum masuk ke dalam slug catcher, gas dari platform
kami yang tidak dihuni (Platform Anu) yang terletak di sebelah barat platform kami tersebut,
harus melewati sebuah pressure control valve yang berguna untuk mengendalikan flow dari
sumur. Bukaan choke ini sekitar 90% -100%.
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Gambar 2.3.4 Flow Diagram dan PCV (Choke) Sumur-sumur Gas dari Platform Anu

A-ha, saya ada ide. Maka langsung saya call Field Production Supervisor (FPS). Mumpung masih
pagi karena biasanya FPS mulai sibuk di atas jam 08:00 pagi.

Cahyo: “Pak FPS, apa yang terjadi kalau saya choke back semua sumur dari Platform Anu (yang
tidak berpenghuni itu) via PCV di deket slug catcher kita?”

FPS: “Yaa, rate dari Platform Anu akan turun laah.”

Cahyo: “Udah tahu, pasti turun, berapa kira-kira turunnya kalau choke opening-nya saya
turunkan dari 90% ke 75% atau 50%?”

FPS: “Wah, tidak tahu detilnya pak. Nanti di-check dulu…. Emangnya mau di choke back Pak,
kan kita sekarang lagi kurang gas exportnya kenapa harus di choke back?”
Halaman | 109

Cahyo: “Engga. Saya berpikir kalau kita korbankan laju alir gas dari sumur-sumur Platform Anu
dengan cara PCV di depan slug catchernya dikecilkan bukaannya, namun kemudian, saya akan
mendapatkan gas dari Platform Anu tersebut menjadi lebih dingin karena efek joule Thompson
(JT-effect) dari PCV tersebut. Gimana?”7

FPS: “Wah, boleh juga tuh dicoba. Nanti kekurangan gas dari Platform Anu akan diganti oleh gas
dari platform kita yang temperaturnya agak panas. Semoga efek JT-nya gas dari Platform Anu
lebih kuat dari panasnya sumur platform kita, yang pada akhirnya kita akan mendapatkan
temperatur processed gas yang secara keseluruhan menjadi lebih dingin dari kondisi sekarang.
Toh laju alir gas dari Platform Anu sekitar 60 – 70 % dari total semua gas yang kita punya Pak
Cahyo.”

Cahyo: “That exactly I am coming from. Can you do that tonight? I want to see the
improvement by tomorrow morning.”

FPS: “Oke Boss.”

Cahyo: “I will send email to your boss as a record and make it formal.”

Pada keesokan harinya, saya melihat laporan regular pagi yang menjelaskan bahwa laju alir gas
ekspor sekarang naik lagi menjadi 165 btud. Terdapat catatan bahwa optimasi antara pemilihan
sumur-sumur yang dingin serta trial and error bukaan PCV di slug catcher masih sangat mungkin
dapat dilakukan….

Alhamdulillah – Segala Puji Bagi Allah….

7

(Note: Buat adik-adik fresh graduate, silakan dibuka lagi buku termodinamika-nya yang membahas
tentang efek pendinginan atau pemanasan dari gas yang diekspansi dan pelajari pula fenomena yang
harus diantisipasi sehubungan dengan sifat unik dari gas ini.)
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BAGIAN 3: BERBAGAI INFORMASI UNTUK PARA PROCESS
ENGINEER
Artikel-artikel berikut adalah tulisan-tulisan tentang keadaan lapangan yang saya temui serta
usaha saya untuk menggabungkannya dengan teori yang diterima di perguruan tinggi. Isinya
tentunya dapat diperdebatkan.

Selamat menikmati membacanya. Semoga dapat mendukung anda menjadi seorang Process
Engineer yang efektif and efisien.
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3.1 Sifat Fisik Zat
Berbicara mengenai topik ini, tentunya seperti mengulang kembali ingatan masa lalu, ketika
anda-anda yang beruntung menikmati bangku kuliah, dan sempat belajar kimia fisik.
Sebenarnya, di tingkatan SMU, pelajaran tentang sifat fisik zat sudah mulai diperkenalkan,
meskipun tidak sedalam di tingkatan sekolah tinggi.

Pembahasan mengenai topik sifat fisik zat, terus terang, pada awalnya sangat membosankan,
terutama bagi saya, sebab saya pikir, gunanya buat apa? Sampai suatu saat, ketika melamar
kerja, saya ditanya sesuatu yang menurut si penanya adalah sangat mudah dan banyak terdapat
di pabrik. Begini pertanyaannya: Menurut kamu, jika saya gambarkan diagram sederhana
kompresor, coba tebak, mana pipa suction-nya, mana pipa discharge-nya?

Well, saya agak bingung, lalu dikejarlah saya dengan pertanyaan berikut: Lalu pipa mana yang
lebih besar diameternya, pipa tekanan tinggi atau tekanan rendah untuk laju alir volume gas
yang sama pada keadaan standar? Mak, koq makin susah….

Apalagi ketika ditanya pertanyaan yang rada aneh berikut: Untuk sekian gas berlaju alir volum
standar yang sama, untuk panjang pipa yang sama, dengan diameter yang sama, tetapi tekanan
operasi yang berbeda, hilang tekan (pressure drop) mana yang lebih besar: pada tekanan
operasi HP (=high pressure) atau LP (=low pressure)?

Dan beberapa waktu kemudian, akhirnya saya tahu semua jawabannya, itupun dengan cara
melihat fenomenanya dulu, baru dibalik ke teorinya. He..he.. sedikit meniru prinsip reverse
engineering.

Jawaban pertanyaan nomor satu jelas sekali, tentunya pipa discharge kompresor itu umumnya
berdiameter lebih kecil dari suction-nya. Disebut umumnya dan tidak eksak pasti, tentunya ada
lagi faktor-faktor terkait, misalnya seperti kalau pipa discharge menggunakan fasilitas pipa yang
sudah terpasang dan harus dipakai, mau bilang apa kita .
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Jawaban nomor dua, tentunya pipa yang bertekanan rendah mempunyai diameter lebih besar
daripada pipa yang bertekanan tinggi, untuk mengalirkan suatu laju alir gas bervolum standar
yang sama.

Dan yang terakhir tentunya, hilang tekan yang terbesar adalah jika kita bekerja pada tekanan
yang lebih rendah. Disini maksudnya melulu untuk satu fasa, sebab jika ada fasa yang lain-lain,
jadinya engga aci donk!

Apa kunci dari jawaban di atas? Ternyata dari berbagai buku, terjawab hanya satu, gas
compressibility. Biasa disingkat dengan “z”. Compressibility (z) adalah salah satu sifat yang
diberikan Allah kepada gas. Kepada yang ingin memanfaatkannya, diharapkan mengenalnya
dulu, agar lebih mudah nantinya.

Banyak buku yang bercerita tentang sifat fisik gas dan cairan, termasuk hidrokarbon. Referensi
yang patut dilirik adalah buku bagus karangan Pak Praunizt, Properties of Gases and Liquids.

Anyway, saya bukan Pak Praunizt yang gape sekali itu, yang saya ingin ceritakan di sini cuma
sempalannya, yang sekilas saya lihat cukup banyak digunakan di industri migas.

Sifat fisik zat yang terlibat di industri migas, di antaranya adalah:

3.1.1 Densitas
Tidak perlu cerita panjang, semua orang tahu apa itu maksudnya. Hanyalah pembagian antara
massa benda tersebut dengan volum-nya. Dikenal juga sebagai rapat massa, dan diketahui
merupakan fungsi dari temperatur. Artinya, densitas bisa berubah jika temperatur berubah.
Semakin tinggi temperatur, volum benda dalam fasa cair ataupun gas, akan membesar. Karena
massa suatu benda itu tetap, maka tentunya densitas akan semakin mengecil dengan kenaikan
temperatur. Make sense!
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Dari prinsip yang sederhana ini, orang pun menggunakannya untuk prinsip pemisahan fluida,
yaitu fluida gas dengan cair, ataupun fluida cair dengan fluida cair yang lain. Misalnya seperti
yang terjadi di separator. Dengan menggabungkannya bersama ilmu tekanan hidrostatik-nya
Archimedes, maka pengetahuan tentang densitas digunakan pula oleh orang untuk merancang
tinggi weir di separator yang menggunakan sistem ‘bucket and weir’. Jadi jangan heran jika
terjadi problem di separator yang berbasis bucket and weir, maka orang akan melihat faktor
perubahan densitas sebagai salah satu yang harus dicermati.

Contoh pemanfaatan sifat densitas ini terlihat pula pada unit operasi yang menggunakan
skimmer. Oil spill equipment yang memanfaatkan skimmer, jelas-jelas dibuat weir agar hanya
tumpahan hidrokarbon cair saja yang terhisap oleh alat tersebut. Di unit yang lebih besar,
seperti produced water facilities yang memanfaatkan gas/air (udara) floatation unit, juga
memanfaatkan skimmer section guna mengambil minyak di dalam air. Tentu saja untuk kasus
ini, aplikasi hukum alam lain digunakan untuk mempertinggi derajat pemisahannya, yaitu
dengan cara “membalik hukum Stokes, terutama di bagian alat tersebut yang ada corrugatednya.

Densitas adalah fungsi temperatur. Fenomena ini, jika kita lihat di pabrik sangat dimanfaatkan
dengan baik oleh para perancang alat instrumentasi untuk tidak menggunakan besaran tekanan
hidrostatik guna mengukur aras (level) cairan di dalam tangki. Memang diketahui bahwa
tekanan mempunyai hubungan yang erat dengan level. Tapi karena fungsi temperatur, maka di
siang hari dan di malam hari, level cairan di dalam tangki bisa berbeda karena pengaruh
temperatur. Pernyataan ini, sedikit harus dikoreksi untuk fluida cair yang densitasnya hanya
sedikit terpengaruh oleh perubahan temperatur, misalnya air. Jadi, jika ada level measurement
suatu tangki yang berisi air (water) yang pengukurannya menggunakan tekanan, yah sah-sah
saja.

Masih terkait dengan instrumentasi, meskipun sudah tahu bahwa untuk air dan kondensat atau
minyak itu densitasnya berbeda, tetap saja ada yang menggunakan pengukuran level via
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mekanisme tekanan differensial, atau dikenal sebagai dp cell. Sebenarnya, sah-sah saja
mengukur sesuatu dengan cara tidak langsung, atau inferential. Bukankah head meter untuk
pengukuran flow juga tidak langsung? Bukankah pengukuran temperatur di puncak kolom
distilasi sejatinya untuk menebak komposisinya?

Well, tentunya tidak saklek tidak boleh, yang disarankan adalah kehati-hatian. Mengingat dp
cell hanya mengandalkan perbedaan tekanan, padahal bisa saja tekanannya sama, tapi tinggi
level-nya bisa berbeda antara bridle dengan level di dalam separator, karena di dalamnya ada
dua atau lebih cairan yang berbeda densitasnya. Hukum bejana berhubungan tentunya sudah
sangat familiar berlaku di sini. Anyway, kita tidak terlalu jauh masuk ke sini, let the experts to
explain, saya balik bakul lagi.

Masih mengingat hukum tekanan hidrostatik, informasi harga densitas pada kondisi di mana
ada kebocoran pipa di dalam laut, sangat relevan sekali. Tentu saja selain itu juga harus
dibarengi informasi tentang kedalaman air lautnya. Dari sana bisa ditebak, berapa kira-kira
tekanan minimum di dalam pipa gas agar air laut tidak masuk ke dalam pipa.

Penerapan densitas sebagai salah satu petunjuk ke suatu harga yang berguna, contohnya bisa
dilihat dari analisa kemurnian glycol yang sangat sederhana. Yaitu dengan membandingkan
densitas glycol tersebut dengan harga di dalam tabel. Kog bisa? Seperti diketahui, bahwa
pemurnian glycol tentunya terjadi karena air yang diserap glycol secara paksa dikeluarkan
dengan cara dipanaskan di dalam reboiler. Jumlah air yang tersisa jika dicampur dengan glycol,
pasti harga densitasnya kurang dari harga densitas glycol murni karena densitas glycol adalah
lebih besar dari air. Jika di buat kurva campuran glycol dan air (yang berarti adalah membuat
kurva pemurnian glycol), maka hanya dengan melihat densitasnya pada suatu temperatur
tertentu, secara kasar bisa ditebak, berapa kemurnian glycol-nya. Disebut secara kasar karena
diasumsikan, hanya ada glycol dan sair, meski kenyataannya, pasti ada zat-zat lain, misalnya
kondensat.
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Kalau tidak salah, bahan bakar minyak juga memanfaatkan prinsip densitas guna mengecek
kadar kemurniannya, agar terhindar dari pemalsuan atau pencampuran (oplosan) dengan zat
lain, sehingga membuat spesifikasi dan performance-nya tidak sesuai dengan yang diharapkan.
Tentunya prinsip penggunaan densitas ini tidaklah akurat, tapi bolehlah untuk sekedar
memberikan gambaran kasar.

Pengetahuan tentang harga densitas suatu benda bisa memudahkan untuk menebak sifat fisik
lain dari zat tersebut. Banyak sekali persamaan empirik yang menebak sifat fisik lain dari suatu
zat dengan memanfaatkan korelasinya terhadap densitas zat tersebut. Tidak heran jika proses
simulator sekelas hysys menggunakan besaran densitas, sebagai salah satu besaran yang
digunakan untuk menebak fisik zat yang lain (via operasi hipotetikal-nya).

Besaran densitas terkadang disamarkan orang-orang dalam bentuk relatifnya terhadap
pembanding, sehingga satuannya jadi tidak bersatuan atau unitless. Untuk fluida cair, densitas
zat cair A yang dibandingkan dengan air, akan menghasilkan “besaran yang lebih kecil”. Kenapa
dibandingkan dengan air, saya tidak tahu, mungkin air punya sifat yang berlebih ketimbang zat
cair lainnya kali…, guess it!

Kembali ke pokok bahasan tadi, angka yang tidak bersatuan itu kemudian dikenal sebagai
specific gravity. Di dunia perminyakan, dikenal lagi yang namanya derajat API, atau yang lain
kalau tidak salah namanya Baume, anyway, semuanya dihubungkan dengan korelasi tertentu.

Untuk fluida berfasa gas, harga densitas tidak terlalu banyak berguna. Dengan memanfaatkan
hukum gas ideal yang sedikit dimanipulasi persamaan matematikanya, maka didapatkan
hubungan antara kesetaraan densitas dengan massa molekul (MW). Di dunia gas, harga massa
molekul atau disingkat MW lebih umum ketimbang densitas. Jika harga MW dibagi dengan
harga MW udara, didapatlah angka yang juga unitless, dikenal sebagai specific gravity, sg.
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Jika angka sg lebih dari satu, artinya gas tersebut lebih berat dari udara, jika lebih rendah dari
satu, artinya dia lebih ringan dan akan naik.

Pengetahuan yang sederhana tersebut sangat dimanfaatkan betul dalam teori keadaan darurat,
misalnya ada kebakaran di platform di mana sumber fuel-nya disumbang oleh kebocoran gas
yang signifikan.

Biasa, jika terdeteksi alarm, semua melakukan mustering, fire team akan cek-cek, jika ada api
akan berusaha dimatikan, dan seterusnya, dan sebagainya, bla…bla….

Setelah api padam, maka perintah dari CCR (Central Control Room), biasanya, fire team disuruh
ngecek deck level di atasnya, jikalau sumber kebakaran adalah dari gas alam. Sebab, karena sgnya lebih rendah dari udara, gas alam cenderung ke atas. Maksudnya dari CCR adalah, siapa
tahu di deck level yang lebih atas, masih terdapat daerah yang mempunyai konsentrasi gas yang
cukup signifikan kedekatannya dengan harga LEL-nya, sehingga berpotensi untuk menciptakan
kebakaran baru, atau bahkan ledakan….

Kalau apinya bersifat pool fire, yang berarti sumbernya adalah cairan, pasti diperintahkan untuk
ngecek deck level bagian bawahnya, dan seterusnya….…

Contoh lain penerapan pengetahuan terhadap densitas, adalah ketika kebakaran besar
melanda tank farm. Tangki minyak, biasanya di bagian dasarnya tetap mengandung air, sehebat
apapun pemisahannya, sebab tidak ada proses pemisahan yang bisa memisahkan dua zat 100%.
Jika kebakaran melanda tangki minyak, dan tidak teratasi dalam waktu sekian menit, maka
biasanya seluruh brigade fire team akan diperintahkan mundur. Sebab, kemungkinan akan
terjadi ledakan besar dari tangki tersebut sebagai akibat pemuaian volum dari air yang ada di
bagian dasar tangki. Karena temperatur sedemikian panasnya, densitas air akan mengecil, atau
volumnya akan membesar beratus kali lipat sehingga menjadi kukus (steam) yang sanggup
membuat ledakan besar.
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Pengaruh densitas juga dirasakan ketika merancang suatu peralatan proses. Perubahan
densitas yang signifikan, terkadang bisa membuat alat yang dulunya adem ayem jadi rewel
engga karuan. Contoh kecil saja, jika anda punya pompa yang biasa digunakan untuk memompa
kondensat lalu sekarang digunakan untuk memompa air, apa kira-kira kemungkinan yang
terjadi?

Bisa saja tekanan sembur (discharge pressure) dan shut-off-nya jadi naik, yang jika sial, pompa
sering mati karena PSHH di bagian discharge-nya sering aktif karena harga setting-nya
terlampaui.

Pada alat transportasi fluida gas, seperti kompresor sentrifugal, perubahan densitas gas yang
significant, tentunya harus dicermati dengan detil. Bisa-bisa kompresor anda sudah surge
meskipun belum kena margin line-nya (karena bukankah garis kemiringan surge itu juga fungsi
sg?) Bisa jadi, kompresor anda sudah kena harga T5-nya karena kekurangan tenaga untuk
kompresi sebagai akibat dari turunnya densitas gas (T5 adalah inferential combustion
temperature atau temperatur duga pembakaran, yang merupakan salah satu control mode di
dalam unit operasi turbin gas). Terkadang, saking mau presisinya, anti-surge calculation juga
memasukkan temperature compensator guna mengkompensasi densitas gas supaya kompresor
cepat tanggap. Menurut pendapat saya, hal seperti ini juga harus dicermati, sebab bisa-bisa
malah

membuat

ruwet,

karena

terkadang,

semakin

komplek

suatu

persamaan,

penyelesaiannya juga butuh waktu lebih lama (apalagi persamaannya bersifat tidak stabil serta
algoritma penyelesaiannya tidak tangguh dan tegar). Saya jadi ingat prinsip sederhana,
KISS…keep it simple…Stup….

Bahkan, pengetahuan tentang densitas pun sebenarnya, menurut saya juga harus digunakan
ketika seorang auditor datang ke platform anda lalu bertanya:
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Berapa sering PM (Preventive Maintenance) kompresor anda? Well, bisa dilihat dari manual
manufacture Pak, mau yang 4000 jam ada, yang 8000 jam ada, atau nanti kalau program PdM
(Predictive Maintenance) kita sudah maju, mungkin akan kita mundurkan ke 10000 jam.

Lalu kalau PM open drain platform anda? ?!@#%$&??

Pertanyaan ini tentunya tidak mengada-ada, sebab pada intinya seberapa sering anda
mengecek water seal dari open drain anda. Sebagaimana diketahui, water seal digunakan
sebagai sealing agar sistem di deck terpisah dari sistem open drain. Sistem open drain,
umumnya bermuara ke sistem proses tekanan rendah. Berarti tetap ada kemungkinan
hidrokarbon di sana, baik gas ataupun cairan. Karena alasan safety ini, maka dibuatlah water
seal.

Water seal, desainnya sangat mirip dengan (maaf), kakus rumah mandi kita, di mana terdapat
leher angsa (goose neck) agar supaya air selalu menahan gas-gas agar tidak keluar lagi menuju
deck. Kolom air yang terdapat dalam goose neck, tentunya bisa menguap, karena menurut pak
Antoine, seorang dari Perancis sono yang iseng mengutak-atik hubungan antara tekanan uap
dan temperatur, air itu menguap pada temperatur berapa saja!

Nah, berarti, pada suatu saat, bisa jadi kolom air di goose neck kita akan habis, atau minimal,
level airnya turun sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi pertahanan atau seal lagi. Dan
melayanglah gas ke atas. Resikonya, paling tidak gas detector akan mendeteksi gas di tempat
keluarannya, dan mungkin platform akan shutdown karenanya, guna mencegah efek lebih
lanjut.

Mungkin, kali yah, PM dari open drain itu dimaksudkan untuk itu. Berapa harga pastinya,
harusnya dihitung kali yah. Dari sana bisa diterka, berapa kira-kira waktu PM yang pantas,
dengan memperhitungkan pengaruh musim tentunya.
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Lalu, di mana hubungannya dengan densitas?

Jikalau si auditor cerdik, dia mungkin akan bertanya kembali, kapan terakhir anda masuk ke
bejana proses? &*%$%#??

Kebanyakan dari kita, jika ada pekerjaan vessel entry, biasanya sibuk memikirkan segi
keselamatannya. Mulai dari melakukan risk assessment atau JSA (Job Safety Analysis), lalu
disusul depressurizing, isolasi mekaniknya yang menganut the safest system, seperti physical
disconnection antara vessel dengan pipa, serta melakukan spade pada tempat-tempat tertentu.
Lalu mulailah vessel di-purge dengan nitrogen. Dan karena tahu bahwa MW gas alam itu
kebanyakan lebih rendah dari nitrogen, maka point yang pertama dicek guna memastikan kadar
gas yang masih tersisa, adalah bagian yang letaknya relatif tinggi dari suatu sistem yang akan di
purge. Lalu, gas di dalamnya mulai di test kadarnya, plus dilakukan persiapan vessel entry, yang
punya back up BA (Breathing Apparatus), BA controller, PTW-nya, dst… wah rame sekali.…

Tetapi bukan itu yang ditanyakan oleh si auditor tadi. Maksudnya, kapan terakhir anda
menggelontor kondensat ke dalam open drain?

Tentunya, ini masuk akal juga karena terkadang, tidaklah mudah untuk membuang semua
cairan kondensat atau minyak ke dalam closed drain. Bisa jadi karena kurangnya tekanan di
dalam vessel, atau bentuk dari pipa yang mengalirkan minyak atau kondensat ke closed drain,
tidak persis menempel di bagian dasar vessel, tapi agak sedikit menyodok ke atas. Disain ini
dimaksudkan mungkin untuk mengantisipasi pasir atau kotoran supaya tidak terbawa ke sistem
closed drain, atau dalam kasus sebagai feed ke suction pompa, biasanya dibuat agar tidak
membuat terjadinya vortex (=vortex breaker).

Anyway, kuantitas kondensat yang kita buang, tentunya bisa digantikan oleh sejumlah air
sebagai flashing. Tetapi, bisa jadi orang lupa dan hanya sekedar flashing agar supaya tidak licin
di atas deck - biasa… takut akan bahaya slip and fall. Padahal, jika jumlah air untuk flashing
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kurang, maka ini kemungkinan bisa membuat seal di goose neck tidak semuanya berisi air,
tetapi ada campuran kondensatnya. Dan karena densitas kondensat lebih ringan dari air, maka
dia akan berada di atas air dan siap menguap kembali ke atas deck. Jangan heran jika tiba-tiba
sehabis ada kegiatan vessel entry, platform harus di-shutdown karena gas detector aktif pada
beberapa tempat he..he…
Kira-kira seperti ini gambarannya:

Gambar 3.1.1.1 Goose Neck di Sistem Open Drain
Harusnya, level air harus dijaga seperti pada gambar berikut. Karena jika kering, peristiwa
aktivasi gas detector dapat terjadi lagi, dan platform bisa bolak balik shutdown karenanya.
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A. Kondisi level air normal di goose neck

B. Kondisi tidak ada air (kering) di goose neck

GAS
DETECTOR

WATER LEVEL

Gambar 3.1.1.2 Perbandingan Kondisi Goose Neck dengan Level Air Normal dan Kering

3.1.2 Panas Laten
Apa itu panas laten (latent heat)? Panas itu ada yang digolongkan sebagai panas sensible,
artinya dapat dideteksi keberadaannya dengan alat ukur. Sedangkan, arti laten (latent) adalah
tersembunyi. Sehingga, alat ukur temperatur tidak dapat mendeteksi panas jenis ini, karena
secara fisik, temperatur ketika panas ini ‘ikut campur’ dalam suatu peristiwa, adalah tetap.

Perhatikan Bagian 2 buku ini mengenai peristiwa penguapan freon di dalam chiller setelah gas
alam dilewatkan melalui dinding tube atau buluh. Peristiwa perpindahan tersebut sejatinya
adalah melibatkan panas sensible - yaitu perubahan temperatur gas setelah didinginkan oleh
chiller, serta melibatkan panas laten - di mana chiller yang digunakan untuk mendinginkan gas
alam tersebut, dalam perjalanannya di chiller, akan berubah fasanya, dari fasa cair menjadi fasa
gas.

Peristiwa ini mungkin sederhana bagi kita yang sudah mempunyai bekal ilmu perpindahan
panas serta termodinamika, namun bagi beberapa orang, fenomena panas laten bisa jadi hal
yang membingungkan dan terlewatkan.
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Coba saja suruh operator untuk membaca temperatur freon di inlet chiller dan outlet freon-nya
(di suction dari freon compressor), pasti dia akan bertanya kenapa temperaturnya tetap
padahal gas-alam nya jadi dingin. Mungkin alatnya rusak Pak Cahyo?

Ketika suatu zat mengalami perubahan fasa, maka panas laten ikut berperan di sana, either
sebagai penerima panas atau penyuplai panas. Kasus freon refrijerasi di Bagian 2 adalah kasus
di mana freon menerima panas dari gas alam sehingga menguap. Namun, ada juga peristiwa
yang melibatkan panas laten di mana zat yang terlibat panas latennya tersebut malah
memanaskan fluida yang sedang dipertukarkan panasnya.8 Peristiwa pemanasan fluida oleh
kukus (steam) adalah contohnya.

Pengetahuan tentang panas laten yang sederhana, misalnya panas laten air, berguna bagi
seorang operator ketika akan menyalakan glycol reboiler setelah di-non-operasikan untuk
sekian lama. Setelah sekian lama tidak dioperasikan (untuk kebutuhan maintenance), maka
reboiler mulai dipanaskan. Ketika sudah menyentuh temperatur 212

0

F, maka kondisi

temperatur kemungkinan stay di angka tersebut untuk waktu tertentu. Operator yang tidak
sabar, tidak mengira hal ini sebagai suatu bagian dari start-up reboiler tersebut, dan memaksa
percepatan pemanasan reboiler dengan membuka PCV (Pressure Control Valve) di fuel gas
system lebih besar. Aliran fuel gas yang lebih banyakpun mengalir ke reboiler, sehingga
temperatur naik dengan cepat, secepat temperatur panas lokal menyentuh batas panas
temperatur stack reboiler. Dan… reboiler-pun shutdown.

Karena tidak mengerti, peristiwa ini dapat jadi diulang-ulang….
Padahal, kalau dia mau sabar sampai semua air di fasa cair menjadi fasa uap atau fasa gas,
maka temperatur reboiler pasti akan bergerak naik dari 212 0F. Hal ini bisa terjadi karena
setelah didiamkan beberapa lama untuk keperluan maintenance, di dalam glycol reboiler akan
terdapat banyak air yang terkondensasi dari udara sekitarnya, mengingat glycol di dalam
reboiler mengalami kontak langsung dengan udara.
8

Jangan lupa, perpindahan panas adalah panas pindah dari kondisi panas ke kondisi dingin, dan BUKAN SEBALIKNYA.

Halaman | 123

Ilustrasi gambar kenaikan temperatur di glycol reboiler bisa dilihat pada kurva di bawah.

Gambar 3.1.2.1 Ilustrasi Kenaikan Temperatur di Glycol Reboiler
Di dalam dunia rancang bangun alat penukar panas atau heat exchanger (HE), alat penukar
panas akan lebih efektif jika aliran panas dan dinginnya ditukar dengan cara berlawanan arah
atau counter-current. Aliran co-current tidak direkomendasikan untuk dapat mencapai hasil
perpindahan panas yang optimum dengan luas muka kontak perpindahan panas yang
minimum. Statement ini akan dianulir jika salah satu fluida yang terlibat di dalam perpindahan
panas yang dipertukarkan tersebut adalah panas latennya (instead panas sensible-nya). Mau
dirancang counter-current atau co-current, hasilnya akan sama saja. Hal ini karena hasil
temperatur logaritmik rata-ratanya sama saja, antara yang counter ataupun yang model cocurrent, karena di salah satu fluida yang pertukarkannya, temperatur masukan fluida ke heat
exchanger dan keluarannya tidak berubah. Dia hanya berubah fasanya…, atau yang
dipertukarkannya adalah panas tersembunyinya (panas laten). Coba, tolong diperiksa
statement ini.
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3.1.3 Kapasitas Panas
Sebenarnya kapasitas panas bukanlah bagian dari sifak fisik zat. Dia lebih cocok sebagai sifat
termodinamik zat. Kapasitas panas adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan
temperatur suatu zat sebesar satu satuan temperatur (either 1 0C atau 1 0F), umumnya
dinyatakan pada tekanan tetap (biasa ditulis Cp) atau pada volume tetap (biasa ditulis Cv). Yang
dibicarakan di sini merujuk pada kapasitas panas pada tekanan tetap. Satuannya bisa J/(g·K)]
atau kalori/gram °C atau BTU/lb F. Suka-suka anda.

Kapasitas panas air pada tekanan tetap adalah sekitar 4.2 J/g.K, sedangkan kapasitas panas
minyak rata-rata setengah dari kapasitas panas air (pada tekanan tetap).

Apa implikasinya?
Perhatikan. Kapasitas panas air adalah dua kali dari minyak. Ini artinya, air butuh dua kali energi
kalor agar dapat menaikkan temperaturnya di bandingkan dengan minyak. Sehingga, jika ada
operasi untuk menaikkan temperatur fluida yang sebagian besar minyak bumi (dan hanya
sedikit air), maka penambahan air - meski sedikit saja - mungkin sudah bisa membuat alat
tersebut gagal bekerja karena tidak sanggup menaikkan temperaturnya, disebabkan energi
panasnya diserap oleh air. Peristiwa ini umumnya terjadi di alat pemecah emulsi minyak yang
dikenal sebagai heater treater. Emulsi umumnya dipecah dengan menggunakan energi panas.
Alat heater treater di-spesifikasi sedemikian rupa agar supaya sedikit saja air yang masuk ke
dalam alat ini agar energi untuk menaikkan panas dapat dihemat.

Namun, jika proses pemisahan di upstream treater ini upset dan menyebabkan penambahan
volum air yang masuk ke treater, maka resiko emulsi gagal pecah sangat besar, karena
panasnya diambil oleh air, yang kapasitas panasnya dua kali dari minyak. Kehadirannya di dalam
treater jika melebihi specs, meski cuma air, harga yang harus dibayar lumayan besar…. Minyak
anda tetap mengandung emulsi sampai ke tangki! Walahh… adanya emulsi dalam tangki sehingga membentuk lapisan interface dengan tebal tertentu - dapat memicu pertengkaran
antar staff produksi mengenai berapa jumlah minyak yang diproduksi hari ini. Karena meski
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cuma beda sekian persen, namun kalau dikalikan dengan volume tangki dan tangkinya lebih
dari satu, it does matter Man…. Silakan rujuk bagian 1 dari buku ini tentang cerita emulsi dan
heater treater.

3.1.4 Kandungan Uap Air Kesetimbangan di dalam Gas Alam
Gas alam telah ditakdirkan akan membawa komponen uap air di badan gas-nya. Kandungan
uap air ini, karena alasan kebutuhan proses, harus dihilangkan atau dikurangi. Mengapa? Ada
berbagai sebab. Kandungan uap air di dalam badan gas bisa jadi terkondensasi jika
temperaturnya memungkinkan. Jika terkondensasi, maka air bebas tersebut bisa menjadi
masalah di daerah kondensasi tersebut atau di daerah lain. Mungkin efeknya sekarang atau
cepat, mungkin juga efeknya nanti kemudian.

Pengetahuan akan kandungan uap air dalam badan gas sebagai fungsi temperatur dan tekanan
gas adalah penting, mengingat di pabrik, besaran temperatur dan tekanan dapat berubah-ubah.

Berikut adalah ilustrasi kurvanya.
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Gambar 3.1.4.1 Kandungan Uap Air dalam Gas Alam
Dari kurva tersebut terlihat bahwa untuk kondisi temperatur yang sama, maka gas pada
tekanan yang lebih tinggi akan mempunyai kandungan uap air kesetimbangan yang lebih
rendah. Perhatikan garis merah putus-putus di kurva tersebut. Pada temperatur 100 F, gas pada
tekanan 1000 psia mengandung uap air sebanyak 60 Lb/Mmscf, sedangkan gas pada tekanan
yang lebih rendah, yaitu 800 psia, mengandung uap air sebanyak 74 Lb/Mmscf.

Pada tekanan yang sama, gas yang mempunyai temperatur lebih rendah, akan mengandung
uap air kesetimbangan yang juga lebih rendah dibandingkan dengan gas yang bertemperatur
lebih tinggi. Perhatikan garis putus-putus berwarna hijau. Untuk tekanan 1000 psia, gas pada
temperatur 120 F mengandung uap air sebanyak 103 Lb/Mmscf, sedangkan pada temperatur
130 F mengandung uap air kesetimbangan sebanyak 135 F.

Terus buat apa semua teori tersebut di atas??
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Salah satunya adalah agar supaya para pekerja pabrik migas tahu bahwa jikalau terjadi
gangguan di unit proses dehidrasinya, maka kondisi yang dipaparkan di atas merupakan salah
satu aspek yang harus diperiksa.

Misalnya, ketika kondisi lapangan gas sudah mulai melemah tekanannya dan diputuskan untuk
menurunkan tekanan operasi di plant, sehingga berakibat pada turunnya kapasitas kompresor
(karena tekanan suction-nya diturunkan), maka kapasitas maksimum pabrik sekarang adalah
kapasitas dua (2) hal berikut, mana yang lebih kecil:

Pertama, yaitu kapasitas kompresor. Karena tekanan operasi di suction kompresor diturunkan,
maka kapasitas kompresor akan menurun.

Kedua, karena tekanan diturunkan, maka beban uap air kesetimbangan di badan gas jadi
bertambah per unit gas rate, sehingga hal ini dapat membebani unit dehidrasi karena total
beban air yang harus diserap oleh glycol di sistem dehidrasi jadi berlebih. Jika lupa memeriksa
faktor kedua ini, dan berasumsi bahwa laju alir hanya ditentukan oleh kapasitas kompresor,
maka ada resiko terjadinya process up-set di sistem dehidrasi…

Namun terkadang, meski kedua kondisi tersebut di atas tidak terjadi, tetap ada kemungkinan
terjadinya beban berlebih di sistem dehidrasi. Meskipun laju alir gas export sudah dibatasi,
tetapi orang lupa bahwa masih ada gas yang di-recycle dari kompresor ke arah upstream. Gas
yang di-recycle ini meski sudah relatif kering dan mengandung uap air kesetimbangan yang
rendah, namun dalam perjalanannya kembali, ada kemungkinan dia bertemu dengan air bebas
(fasa cair) di separator-separator di perjalanannya menuju sistem dehidrasi. Hal ini dapat sekali
mengakibatkan beban sistem dehidrasi meningkat.
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Gambar Ilustrasinya…

Gambar 3.1.4.2 Diagram Alir Sistem Recycle Kompresor
Kasus lain, meski hipotetik, mungkin saja terjadi. Pernah diberitakan terjadi somewhere di
belahan dunia lain. Kejadiannya seperti ini..

Gas alam bertekanan menengah (MP=medium pressure) diumpankan ke kompresor supaya
tekanannya sanggup mendorongnya sampai ke tujuan. Laju alir gas standarnya adalah sekitar
100 MMscfd. Gas keluaran kompresor kemudian didinginkan oleh aftercooler sampai
temperaturnya 100 F. Setelah didinginkan, gas dialirkan ke glycol contactor untuk didehidrasi
(sistem dehidrasinya menggunakan tower sebagai contactor). Glycol contactor berkapasitas 120
MMscfd.

Ketika dilakukan survey vibrasi pada after cooler kompresor, didapati bahwa cooler unit B di
kompresor diduga kuat mengalami vibrasi yang tidak biasanya. Maka diputuskan untuk
mematikan cooler fan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
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Produksi gas terus dilanjutkan dengan temperatur gas keluaran kompresor mencapai 130 F.
Tidak lama kemudian, titik embun air di keluaran contactor naik tajam dan produk gas menjadi
off-specs, karena kandungan uap airnya melebihi batas. Supervisor memutuskan untuk
menaikkan laju sirkulasi glycol sampai batas maksimum. Kondisi off-specs tetap saja terjadi.
What went wrong?

Perhatikanlah bahwa telah terjadi kenaikan temperatur gas dari 100 F ke 130 F. Dengan
memeriksa kurva kandungan uap air kesetimbangan di badan gas pada tekanan MP, maka
didapatkan kandungan uap air kesetimbangan di badan gas tersebut naik menjadi lebih dari 2
kali lipat. Secara neraca massa, maka menaikkan laju alir glycol kelihatannya adalah solusi yang
tepat. Sayangnya, hal tersebut tidak selalu bisa dilakukan karena kemungkinan:
‒

Kapasitas pemompaan sudah di harga maksimumnya.

‒

Terbatasi oleh mechanical hydraulic di tower, yaitu flooding limitation.

Sebelum memutuskan untuk mengurangi gas rate (yang tentunya beresiko dimarahi oleh
manajer), maka periksa dulu penyebab gas menjadi jenuh tadi. Bisa jadi, penyebabnya sangat
sederhana sekali!!

Perhatikan lagi bahwa gas yang keluar dari kompresor adalah gas yang superheated dalam
konteks kandungan uap airnya. Kalau gas tersebut berada dalam kondisi kesetimbangannya
pada temperatur 130 F, maka kapasitasnya untuk menyerap uap air adalah lebih dari dua kali
dibandingkan dengan gas yang berada pada kondisi kesetimbangan di temperatur 100 F. Agar
supaya gas yang superheated tersebut (130 F) berubah ke kondisi kesetimbangannya (dengan
uap air), maka gas tersebut harus bertemu dengan air bebas (fasa cair). Selama air bebas ini
tidak ada, harusnya proses dehidrasi oke oke saja.

Nah, di kasus ini, si gas bertemu dengan air bebas sesaat sebelum memasuki glycol contactor.
Tidak heran, jika contactor jadi overload karena beban kandungan uap air yang berlebih di
badan gas. Agar supaya sistem kembali normal, maka air bebas tersebut harus di-drain.
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Ini ilustrasi gambarnya….

Gambar 3.1.4.3 Pertemuan Gas dengan Air Bebas pada Inlet Sistem Dehidrasi

Rupanya, sifat fisik suatu zat, ternyata banyak pernik-perniknya. Di dunia migas, pengetahuan
tentang sifat-sifat fisik ini, bisa membuatnya menjadi teman atau petunjuk jika terjadi sesuatu
yang ‘tidak biasa’ di dalam process plant.
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3.2

Closed Drain

Di offshore platform ataupun di plant di darat, yang namanya closed drain itu sama saja, pasti
dia pipa yang tertutup hubungannya dengan udara luar, kecuali di keluaran akhir tentunya.
Bicara tentang hal ini, tentu saja banyak yang memicingkan mata, karena sistemnya sederhana,
dan umumnya tidak diminati oleh kebanyakan orang produksi ataupun facilities engineer,
apalagi orang dari kantor pusat.

Dia ini biasanya tidak dilirik, karena memang kurang seksi - dibanding sistem kompresor
misalnya - sampai suatu saat produksi gas terganggu karena hi-hi level di bejana pemisah cairan
dan gas.

Apa yang salah…, control valve sudah mangap sebesar-besarnya, tapi aras (level) cairan di
separator masih tinggi, setinggi-tingginya. Mau mencoba mem-bypass, takut kompresor di
upstream dari separator tersebut shutdown kena hi-level di scrubber-nya. Atau kalau dijumper, takutnya malah nanti akan kebablasan vibration di kompresor.

Diputuskan untuk melihat sistem secara sempit dulu, apakah karena ada yang menghambat di
control valve itu sendiri? Pasir, lempung, kayu, plastik, linggis, etc., anyway semua di cek
kemungkinannya. Ha…, tidak ada tuh!

Coba sekarang di-bypass si control valve-nya. Jika dia bergerak turun, mungkin karena si CV-nya
kekecilan. Tapi jika tidak bergerak, pasanglah pressure indicator di pipa keluaran LCV tsb seraya
menyiapkan pertanyaan yang mungkin jarang ditanyakan ke produksi. Jika PI-nya (Pressure
Indicator) menunjukkan harga yang relatif tinggi, tanyalah: Kapan terakhir Bapak membersihkan
closed drain ini?

Jawaban bisa beraneka ragam, tapi untuk lebih meyakinkan, coba lihat vessel-vessel yang lain,
mungkin efeknya cuma setempat saja. Tapi jika efeknya terjadi di semua vessel, atau ada
kecenderungan pembukaan LCV meningkat untuk suatu laju alir umpan fluida yang sama, anda
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harus buru-buru ngasih tahu superintendent produksi, karena dalam beberapa waktu ke depan
pabrik bisa shutdown total… cuma karena lalai membersihkan closed drain.

Cerita hayalan di atas sebenarnya perlu dicermati sehari-hari, karena mungkin saja suatu saat
plant anda menderita hal yang sedemikian rupa. Mungkin saja fasilitas yang disediakan untuk
cleaning jarang atau tidak pernah dipergunakan, atau karena memang desainnya yang tidak
betul.

Jika anda seorang desain engineer, satu hal tentang perhitungan line sizing dari closed drain
adalah strategi pemilihan ukuran pipa. Untuk plant yang dibangun dari grass root, ini menjadi
lebih mudah karena masih terdapat banyak kebebasan dalam berkreasi. Si engineer bisa
menentukan line sizing berdasarkan strategi reservoir yang diberikan oleh reservoir engineer.
Tapi, kalau anda disuruh melakukan perhitungan line sizing pada suatu fasilitas ekspansi, yang
berhubungan langsung dengan pabrik yang life, hitungannya menjadi tidak sederhana.

Masa-masa komisioning adalah masa yang tepat untuk menunjukkan apakah memang desain
pabrik anda benar atau salah, termasuk line sizing untuk closed drain. Jangan heran jika
instrument engineer akan marah-marah ke anda karena data pressure drop across LCV salah
semua, dan jadinya si LCV tersebut mangap besar sekali, mungkin lebih dari 80% bukaan. Ini
tidak bagus untuk keperluan pengontrolan, si E/I engineer pasti komen seperti itu.

Pem-blowdown-an sumur yang baru saja dibor atau habis di-work over, juga bisa menjadi
dalang terjadinya penyumbatan di closed drain. Kenapa bisa lumpur masuk ke closed drain?
Sebabnya rupa-rupa…, bisa jadi karena pengaruh environment, atau faktor ekonomis untuk
menghemat ongkos, dan lain-lain.

Tapi itu semua tetap bisa membuat saya tidur nyenyak kecuali satu hal…, yaitu tentang safety di
closed drain itu sendiri.
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Perhatikan suatu vessel yang punya closed drain. Ada yang menandakan LC (locked closed) atau
NC (normally closed) di manual drain valve yang menuju closed drain header, dan ada juga
penambahan restricted orifice (RO). RO ada juga yang ditambahkan di downstream LCV untuk
maksud utama yaitu membatasi gas yang mungkin menerobos masuk ke sistem closed drain
yang notabene bertekanan.

Tapi, ada juga sih RO yang dipasang karena control valve-nya tidak mampu menahan pressure
drop yang besar (dari hi-pressure ke lo-pressure), sehingga penggunaan RO pun dilirik orang.
Biasanya instrument engineer tidak akan setuju karena hal ini pasti mengganggu sistem dinamik
dari control valve itu sendiri. Wong ada control valve, koq malah pressure drop yang besar
ditanggung RO. Yaa…, tapi kan RO lebih murah ketimbang saya beli yang model cavitrol atau
master flo… he..he…. Kecuali jika control valve anda memang didesain untuk on-off control atau
high-gain seperti di kebanyakan suction scrubber kompresor, itu baru tidak bermasalah dengan
RO. But anyway…, that’s your problem....

Problem safety lain di closed drain adalah gas blowby, yaitu gas yang terikut ke dalam pipa
closed drain karena kegagalan instrumentasi ataupun kelalaian orang. Kegagalan instrumentasi
mungkin menempati rangking kedua setelah human error, karena instrumentasi penjaga
integrity dari vessel lumayan banyak. Tapi… human error, siapa yang kontrol?

Prinsip administrative control dalam konsep inherently safer design mau tidak mau diterapkan
di sini. Administrative control adalah metode terendah dari safety hierarchy di mana
perlindungan terhadap safety suatu plant adalah di tangan manusia itu sendiri, misalnya via
standard operating procedure (SOP), atau safe work practices. Locked closed dari suatu manual
drain valve adalah contoh nyata sehari-hari. Ini bisa terjadi karena downstream equipment,
biasanya LP flare system, punya keterbatasan kapasitas, misalnya katakanlah sekian MMscfd
gas dan sekian Bpd cairan. Jika pabriknya baru, mungkin tidak masalah karena kemungkinan si
desainer akan merancangnya dengan overkill, sehingga walaupun semua closed drain valves
dibuka sehingga gas blowby terjadi, plant tetap aman.
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Namun, di dunia nyata, project manager pasti akan ngamuk-ngamuk ngelihat besarnya US
dollar yang harus dikeluarkan, sehingga diputuskan untuk menaksir resiko…, berapa sih sizing
flare yang make-sense tanpa mengesampingkan safety? Celakanya, ini bisa jadi subyektif, coba
berapa kemungkinan manual closed drain yang terbuka dan tidak terkontrol di plant anda. Tahu
pastikah anda berapa valve yang boleh terbuka tanpa menyebabkan bahaya?

Ada yang bilang, tenang saja…, toh kita punya RO di setiap keluaran pipa closed drain, yang
berhubungan dgn manual drain valve, jadi dibuka sebanyak apapun, tetap masih aman.

Kalau saya sih, pengennya aman se-aman-amannya karena dalam sebulan, pasti saya tidur di LQ
(=living quarter) tepat di atas processing facilities. Jadi, mendingan semua manual block drain
valve di locked closed pakai kunci.

Memang sih tidak masuk akal bahwa ada kondisi semua manual drain valve terbuka, dan juga
ada pelindungnya yaitu RO. Tapi yakinkah anda bahwa RO-RO tersebut - yang sedemikian
banyaknya tersebar di plant - tidak salah penempatannya? Kalau tertukar dan jadinya
kebesaran bagaimana? Tidak perlu semuanya terbuka, satu manual drain valve terbuka dan
tidak terkontrol, dan RO-nya ternyata kebesaran, bisa mengakibatkan overpressure di
downstream-nya. Flare mungkin sanggup, tapi MAWP pipa di upstream flare system mungkin
sudah terlewati. Pertanyaan lain, siapa pula yang mengontrol ukuran RO itu tidak membesar
seiring berjalannya waktu…, 5, 10, atau 20 tahun kemudian? Konsekuensi dari penerapan
sistem ini juga harus diterima, jika suatu hari supervisor mengeluh karena letih harus
memeriksa semua locked open dan lock closed dari manual drain valves…, ”Kerjaanku itu bukan
cuma ngecek-ngecek valve-valve ini Yo!!!”

Dan terkadang, dispensasi juga diberikan untuk separator-separator yang memang manual
drain-nya dibutuhkan, terutama pada saat start-up kompresor, atau mempunyai kondisi proses
yang unik, seperti kedatangan slug, atau akibat plant recycle valve membuka besar karena ada
gangguan di sistem. Jika tidak di-dispensasi, bisa jadi pada waktu makan malam, operator akan
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mencari kita dengan muka cemberut sambil berkata. “Kalau desain itu yang bener dong, masa
valve manual aja pake dikunci-kunci segala, tidak logis tuh…”.

Untuk yang ini, nampaknya saya memang harus kompromi dengan safety – yaitu bagaimana
menyalurkan operation concern tanpa membahayakan safety. Setujukah anda?
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3.3

Specs Break

Kata-kata ini pasti sudah tidak asing lagi bagi pekerja engineering dan operasi di dunia
perpabrikan. Namanya biasanya menghias cukup kecil tertera di P&ID. Specs break ada
terutama jika terjadi perbedaan specs di antara pipa, baik ketebalan, service, ataupun corrosion
allowance-nya. Karena kecilnya terlihat di P&ID, sering kali orang lupa akan bahaya tersembunyi
di dalamnya, terutama ketika terjadi kesalahan dalam pengoperasian sehari-hari, walaupun
tidak menutup kemungkinan juga sudah salah dari awal desainnya.

Bukan barang aneh karena memang sifat dari bisnis, pinginnya murah, tapi tetap aman. Nah,
karena dorongan inilah banyak sekali design perpipaan di pabrik dicoba ‘ditawar’ tapi tetap
aman. Hanya saja, biar tetap aman, harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yang tertera di
berbagai standar, plus daya kreatifitas dari si desainer itu sendiri. Kalau tidak percaya, coba saja
dua orang design engineer disuruh membuat suatu P&ID dari PFD yang identik, pasti beda
hasilnya. Karena safety itu sendiri pada fasa ini masih subjektif, tergantung siapa yang
merancang. Kalau enggak percaya, coba lihat gambar 3.3.1.

Gambar 3.3.1 menunjukkan desain specs break suatu gas/oil production facilities yang kelewat
mewah. Bayangkan, kita merancang pipa persumuran dengan specs break yang sama, untuk HP
ataupun LP, dengan kelas setara API 5000 untuk semua perpipaannya, flowline dan manifold.
Perusahaan sekelas ExxonMobil atau BP pun akan geleng-geleng kepala. Not cost wise, Man....
Is it right? Slow down…. Have you asked about reservoir strategy? Biasanya, pada awal-awal
mendapatkan gas atau minyak untuk sumur yang masih perawan, sumur akan bertekanan
tinggi, sehingga tidak mungkin mendesain suatu pipa yang bertekanan rendah, so desain nomor
satu tentu masih ada bagusnya. Yang kedua, jika suatu saat nanti jika sudah terjadi penurunan
tekanan, katakan sumurnya jadi Medium Pressure (MP) dan/atau Low Pressure (LP), we may
get a benefit….
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Perhatikan gambar di bawah ini.

Gambar 3.3.1 – Fasilitas Produksi (tanpa Specs Break di Perpipaannya)
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Gambar 3.3.2 – Penentuan Pressure Breaks pada Fasilitas Produksi*
(*Gambar diambil dari API RP-14J dengan Sedikit Perubahan)
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Gambar 3.3.3 Penentuan Pressure Breaks pada Fasilitas Produksi
(dengan Specs Break di Perpipaannya)

Catatan:

Cara Mendesain Specification Break9

Agar dapat mengerti mengapa terjadi perubahan pada ketiga gambar di atas, maka perlu untuk
mengetahui bagaimana mendesain suatu specification break (atau biasa dikenal sebagai specs
break).

9

Mengenai Specification Break, penulis akan menuliskannya secara lebih detil di buku berikutnya. Semoga Allah
memudahkan penerbitannya.
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Dalam merancang specs break ini, diasumsikan:
1. Check

valve

passing

atau

fail

open/close

sehingga

memungkinkan

terjadinya/terhentinya aliran fluida dari tekanan tinggi ke tekanan rendah.
2. Control valve, termasuk self-containt regulator, dapat terbuka atau tertutup, yang
memungkinkan suatu bagian dalam pipa berisi fluida bertekanan maksimum.
3. Block valve dapat terbuka atau tertutup, yang memungkinkan terjadinya tekanan
tertinggi. Lock Open (LO) dan Lock Closed (LC) valve akan tetap menjaga posisi valve
demikian, jika kuncinya dijaga dengan prosedur yang ketat dan benar. Process Hazard
Analysis (PHA) harus dilakukan untuk menentukan apakah proteksi jenis ini dapat
diterima. Aplikasi valve yang menggunakan lock closed, disarankan untuk tidak
digunakan karena resiko valve passing adalah umum ditemui di fasilitas produksi migas.
4. Pressure Safety High (PSH) dianggap tidak memberikan perlindungan yang cukup,
kecuali dengan menggunakan metode HIPPS. Meskipun demikian, pemilihan metode ini
haruslah melalui kajian yang mendalam, termasuk melihat kemungkinan menggunakan
metode proteksi yang lain.
5. Pressure Safety Valve (PSV) dan Rupture Disk (RD) selalu bekerja. Desain PSV atau RD
tersebut adalah block discharge.
Selanjutnya, mari kita periksa specs break pada gambar di atas. Untuk memeriksa suatu specs
break, maka dapat dilakukan penelusuran sistem perpipaan dan unit operasi terkait.
Asumsi kita menggunakan material kelas 1.1 yang datanya terlampir di bawah ini:
MAXIMUM ALLOWABLE NON-SHOCK WORKING PRESSURE
MATERIAL GROUP 1.1
Temp, 0F
MAWP, in psig
150
300
400
600
900
1500
-20 to 100
285
740
990
1480
2220
3705
200
260
675
900
1350
2025
3375
300
230
655
875
1315
1970
3280
400
635
745
1270
1900
3170
500
600
800
1200
2995
600
550
730
1095
650
535
715
1075
700
710
1065
750
1010
800
825
Tabel 3.3.1 ANSI Flange Rating untuk Material Jenis 1.1
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2500
6170
5625
5470
5280
4990
4560

MAWP,
psig

in

0 – 250
2000
3000
5000

PRESSURE – TEMPERATURE RATINGS
Temperature , 0F
300
350
400
450
500
1995
1905
1860
1810
1735
2930
4880

550
163
5

600
1540

650
1430

2860
2785
2715
2505
4765
4645
Tabel 3.3.2 API Flange Ratings

Untuk desain PSV yang dipasang guna melindungi bagian upstream-nya, maka penelusuran
dimulai dari PSV menuju upstream termasuk percabangannya, sampai bertemu dengan valve
atau control valve pertama. Diasumsikan valve atau control valve tersebut tertutup. Kemudian
mulai dari valve tersebut, ditelusuri lagi sampai menemukan PSV yang lain atau sumber
penghasil tekanan (seperti sumur, pompa, atau kompresor). Sistem perpipaan mulai dari block
valve atau control valve yang pertama tadi sampai dengan PSV di upstream-nya atau sumber
penghasil tekanannya, harus didesain pada pressure rating PSV, atau pada tekanan maksimum
dari sumber penghasil tekanan tersebut jika tidak ada PSV. Hal tersebut juga berlaku untuk
setiap percabangan pipa.

Sekarang perhatikan Gambar 3.3.3 kembali. Untuk sistem perpipaan di HP dan Test Separator,
maka jika ditelusuri, akan ditemui valve-valve dari sumur #1 dan sumur #2, yaitu valve 1, 3, 2,
dan 4. Lalu diasumsikan valve-valve tersebut tertutup tetapi passing. Desain pressure rating
perpipaan sampai dengan valve-valve tersebut akan mengikuti setting PSV-PSV di HP atau Test
Separator, yaitu 1480 psig atau berarti setara dengan ANSI 600.

Mulai dari valve-valve 1, 3, 2, 4, maka ditelusuri kembali ke upstreamnya sampai menemukan
valve-valve 5 dan 6. Lalu diasumsikan valve-valve ini tertutup (tetapi passing). Maka desain
pressure rating mulai dari valve-valve 1, 3, 2, dan 4 plus perpipaannya sampai ke valve 5 dan 6
haruslah sanggup menahan tekanan maksimum yang mungkin terjadi, dengan asumsi valve 5
dan 6 pasti passing meskipun tertutup.
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Tekanan maksimum yang mungkin terjadi dalam hal ini adalah Shut in Tubing Pressure (SITP)
dari masing-masing sumur #1 dan #2. Sehingga valve-valve (1 dan 2) dan perpipaannya di
flowline sumur #1, desain pressure ratingya mengikuti SITP sumur #1, yaitu 5000 psig, sehingga
desainnya adalah API 5000. Untuk valve-valve (3 dan 4) dan perpipaannya di flowline sumur #2,
desain pressure ratingnya akan mengikuti SITP sumur #2, yaitu API 2000.

Untuk pressure rating valve-valve 5 dan 6 sampai sistem perpipaan menuju upstreamnya, yaitu
kepala sumur, harusnya sudah jelas, yaitu API 5000 dan API 2000, masing-masing untuk sumur
#1 dan #2.

Bagaimana dengan valve-valve 7 dan 8? Karena valve-valve ini berhubungan dengan sistem LP
Separator di downstreamnya, maka penelusuran dimulai dari LP Separator.

Mulai dari PSV di LP Separator menuju upstreamnya, maka akan ditemui valve 7 di flowline
sumur #1 dan valve 8 di flowline sumur #2. Desain pressure rating perpipaan mulai dari LP
Separator sampai dengan valve-valve tersebut, akan mengikuti setting PSV dari LP Separator
tersebut, yaitu 230 psig, atau cukup jika menggunakan ANSI 150.

Untuk valve 7, jika valve 1 dan 2 serta valve 7 tertutup, maka tekanan tertinggi yang mungkin
terjadi tentunya adalah SITP sumur #1, yaitu 5000 psi, sehingga pressure rating untuk valve 7
berikut perpipaan disekitarnya menuju upstream dan bertemu dengan flowline sumur #1
haruslah API 5000.

Untuk valve 8 dan perpipaannya, dengan penjelasan yang sama, desain pressure ratingnya akan
mengikuti API 2000.

Mulai dari PSV di LP Separator menuju perpipaan keluaran liquid di HP Separator, hingga
bertemu dengan check valve 9, maka sistem perpipaannya adalah setara dengan setting PSV
dari LP separator, yaitu 230 psig, atau cukup jika menggunakan ANSI 150.
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Mulai dari check valve 9, valve 10, control valve 11, dan valve 12, yang kesemuanya
diasumsikan passing jika pada kondisi tertutup serta check valve yang diasumsikan tidak bekerja
(close), maka tekanan tertinggi yang mungkin terjadi pada system tersebut adalah sama dengan
setting PSV dari HP Separator, yaitu 1480 psig atau setara dengan ANSI 600.

Dengan analogi yang sama, jelaslah sudah kelas ANSI perpipaan untuk valve-valve (13, 14, 15,
dan 16) di sistem perpipaan keluaran liquid di Test Separator, yaitu ANSI 600.

Perhatikan bahwa untuk setiap valve, maka specs break akan terjadi di perpipaannya dan bukan
di flange valve tersebut. Karena untuk setiap valve dengan pressure rating tertentu, jenis
flange-nya sudah standar. Kalaupun ada yang bisa dipertukarkan dengan pressure rating yang
lebih rendah, adalah sangat dilarang untuk melakukannya dengan alasan apapun, karena sangat
berbahaya.

Perhatikan gambar 3.3.4 berikut:
API 5000

API 5000

ANSI 600

ANSI 600

Gambar 3.3.4 Posisi Specs Break pada Perpipaan
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Kembali ke Laptop….

Ada suatu contoh yang sedikit berbeda tapi kelihatannya masih ada korelasinya. Katakan MP
(=medium pressure) header/trunkline berdiameter 16” dan LP (=low pressure) header
berdiameter 20”, keduanya mempunyai rating pipa berbeda. Yang MP ratingnya tetap MP,
sedangkan yang LP mempunyai rating HP (karena dulu bekas sumur-sumur HP). MP Header
mempunyai flow jauh lebih besar dari LP, maka dengan sedikit kreativitas, kita bisa menukargulingkan keduanya dengan tujuan untuk mendapatkan aliran gas MP yang lebih besar sebagai
akibat penurunan hilang tekan (pressure drop) karena pipanya berubah, dari 16” ke 20”, tanpa
membuat sumur-sumur LP lajunya menurun secara signifikan. Ini bukan bualan loh…, karena
contoh ini adalah kasus nyata dulu. Hal ini cuma bisa dilakukan karena spesifikasi pipanya
memang memungkinkan, dan ditunjang oleh keluwesan dari valving arrangement yang ada di
manifold.

Kembali ke strategi reservoir, terkadang meskipun sudah sedemikian jelasnya strategi reservoir
tersebut, di mana kita bisa menentukan pipa-pipa yang mempunyai rating bersesuaian, akan
tetapi masalah yang berkaitan dengan safety masih muncul juga, meskipun terjadinya di
kemudian hari kelak.

Ada satu cerita unik tentang ini. Katakan kita punya trunkline panjang dan melintang sepanjang
sumur-sumur gas/minyak. Sumur-sumur tersebut beragam dalam hal shut-in pressure dan
flowline pressure. Maka diputuskan oleh si desain engineer untuk membagi pressure rating
flowline supaya reduce cost tetapi tetap aman (harapannya…). Engineer tersebut tidak
menyadari bahwa dengan ‘tampil beda’ dibandingkan dengan unit pabrik lain yang masih dalam
satu perusahaan, ada suatu bahaya yang tersembunyi, yang mungkin belum di-assessed. So,
safety problem starting from here. Have you considered that your management has sufficient
control for this stuff ?
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Beberapa tahun kemudian, ketika tekanan sumur mulai berkurang dan sudah ada yang diabandoned di satu sisi, tetapi ditemukan pula sumur yang masih bertekanan HP, maka kanibal
dari flowline-flowline yang ada dirasakan sangat bermanfaat. Celakanya, banyak yang
beranggapan bahwa flowline-flowline tersebut punya spec. rating yang sama untuk semua
tekanan, padahal khusus untuk pabrik yang satu itu, berbeda. Bayangkan… apa jadinya jika
mereka langsung memotong pipa yang berdesain LP dan langsung di-tie-in ke sumur HP yang
baru?

Kembali ke fokus, cuma sekedar mengingatkan, suatu perusahaan - oil company misalnya punya banyak pabrik/platform yang dirancang oleh kontraktor yang berbeda-beda tanpa ada
kontrol yang ketat, bisa-bisa akan kecolongan….

Melenceng agak jauh lagi, sebagai akibat terlalu beragamnya desainer pabrik/platform,
terkadang akan membawa ‘warna’ tersendiri yang bisa merugikan. Contoh simple adalah
standar dari piping specs, dan penamaannya. Jika spec. pipa dan penamaan berbeda, ini bukan
masalah yang bisa dianggap remeh. Apalagi jika ada rencana integrasi proses dari beberapa
platform yang mempunyai nama pipa dan standar pipa yang berbeda, wah… it’s a big job and a
big hidden danger. So, saran dari saya yang masih suka salah ini, make your piping and the
name of your plant’s piping same, identic. Ini bisa mengurangi satu masalah safety di plant.

Salah satu pekerjaan seorang process engineer ketika mendesain fasilitas baru yang
berhubungan dengan fasilitas lama, ataupun karena hasil inspeksi mechanical integrity
menunjukkan bahwa ketebalannya sudah tidak bisa menunjang fungsi operasinya, adalah pipe
derating. Maksudnya, rating yang terdesain sejak dulu, diturunkan. Dari HP di-derating ke MP,
system MP di-derating ke LP, demikian seterusnya…. Indahnya adalah, sisi ini terkadang bisa
menghemat ongkos, terutama jika fasilitas baru yang akan di dibuat, secara prinsip beroperasi
pada tekanan yang lebih rendah dari yang sudah terpasang. Hanya saja harus hati-hati, karena
para operator setempat sudah terbiasa dengan rating pipa lama tersebut sebelumnya (original
rating). Misalnya bahwa pipa tersebut itu, katakanlah semula untuk HP sistem. Nah kalau mau
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di-derating ke LP, ngobrol-ngobrol-lah dengan para operator. Karena tulisan kecil “this pipe has
been derated to 150 class” di lembaran P&ID, terkadang tidak cukup. Memang sih, kalau sudah
di-derating pasti akan ada pengamannya seperti PSV, ataupun spectacle block plus lock-closed
valve. Tapi ada baiknya disosialisasikan ke operator supaya lebih membumi, supaya dia tidak
coba-coba membuka the lock-closed valve karena ketidaktahuannya akan sistem yang baru.

Orang konstruksi sekalipun, terkadang bisa terkecoh dengan kecilnya tulisan “pipe derating” ini.
Misalnya, dia mau menyambungkan pipa LP header yang lama dengan yang baru. Padahal
sudah koordinasi sana-sini untuk shutdown sekian jam ke departemen produksi (yang saya
tahu, tidak gampang menyetop produksi yang sudah jalan). Ok, then… ketika dipotong, ternyata
tebalnya berbeda! Karena yang satu sudah berdesain LP, sementara yang satu pipanya masih
tebal, setebal ketika didesain untuk service HP dulunya…. Persoalannya mungkin tidak terlalu ke
safety, tapi downtime yang dijanjikannya ke produksi akan molor karena sangat mungkin dia
harus membuat transition piece, baru bisa dilas. Padahal mungkin mereka sudah commit ke
buyer untuk start-up kembali sesudah sekian jam.

Hal lain yang kita perlu jeli, terkadang, untuk specs break yang sama, design pressure ataupun
MAWP-nya bisa beda, tergantung ketebalan pipa itu sendiri. Nah jika kita sudah terbiasa
menggunakan pipa yang ber-MAWP tertentu, sebaiknya gunakan itu terus, dan jika coba-coba
menawarnya karena tergiur akan reduced cost, maka harus ekstra hati-hati...! Misalnya di
pasaran kita lihat ada nih pipa yang berketebalan lebih rendah tapi masih masuk kategory spec
break yang ada. Looks good memang, tetapi, kita harus perhatikan secara cermat, case by case.

Contoh misalnya kita ingin memasang pipa yang baru untuk menggantikan yang lama (karena
rusak) dengan rating pipa yang masih diterima tetapi mempunyai ketebalan lebih rendah. Nah,
yang paling gampang diteliti adalah, apakah perlu kita merubah setting PSHH kita, karena ada
kemungkinan setting PSHH kita adalah fungsi dari MAWP pipa. Kalau ternyata dia harus
diturunkan, coba cek-cek apakah kita akan kehilangan kemampuan untuk mengalirkan gas yang
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lebih banyak karena span/rentang operasi pipa kita jadi mengecil. Kalau ini terjadi, yang semula
ingin untung, bisa jadi malah rugi besar. Ingatlah pepatah, pay now or pay later…..

Halaman | 148

3.4

Pressure Switch High-High (PSHH)

Siapa sih yang suka sesuatu yang sempit? Sempit waktu, uang dan tenaga….

Saya juga tidak suka yang sempit, tidak terkecuali jika rentang operasi pabrik jadi sempit.
Karena kalau tekanan operasi lebih dari rentang maksimum yang dibolehkan, alat satu ini, yang
oleh API RP 14C disebut-sebut sebagai primary safety device akan bekerja sebelum PSV-nya
meletus. Alat itu bernama Pressure Switch High High, populer dengan singkatan PSHH. Kenapa
settingnya bisa menyempitkan ruang gerak operasi, it could be come from a long story….

Come back to API RP 14C. Kalau tidak salah, dia menyebut bahwa setting PSHH adalah 5% dari
PSV setting. Waduh, angka tersebut adalah relatif…, karena jika ingin membuktikan bahwa dia
sempit atau tidak, harus melihat yang lebih luas.

Contoh sederhana misalnya, jika anda hendak mendesain pompa sentrifugal, kemudian ditanya
lebih suka mana, kurva pompa sentrifugal yang flat atau yang agak curam. Jawabannya bisa
dua-duanya, tergantung tujuannya. Tetapi kalau memang harus dipasang PSHH sebagai proteksi
low-flow pompa, saya pilih kurva yang rada curam, karena akan susah men-setting harga PSHH
yang akurat jika kurva pompanya flat. Kecuali, anda punya pengganti PSHH untuk kasus kurva
yang flat, seperti pakai flow switch low-low, it is better.

Apalagi teknologi sekarang memang bisa membuat pompa yang memiliki variable speed driver,
sehingga kurva pompa tidak tetap, tergantung rpm-nya. Bagus sih, tetapi saya rada sedikit
tidak suka, karena relatif lebih sulit untuk melakukan performance test pompa, ketimbang yang
fix-speed driver he..he...

Anyway, mari kita simak gambar berikut.
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P discharge, Psig

PSHH setting

30% - 50% design
Q
Q , gpm

Gambar 3.4.1 Kurva Pompa Model Curam

P discharge, Psig

PSHH set ??

?

?

30% - 50% design
Q
Q , gpm

Gambar 3.4.2 Kurva Pompa Model Flat
Keterangan di atas sebenarnya tidaklah tepat untuk menggambarkan fungsi sesungguhnya dari
PSHH, karena di sana hanyalah untuk proteksi pompa bukan akibat dari overpressure. Sejatinya,
PSHH adalah pelindung suatu material terlemah dari suatu sistem. Jadi kalau API RP 14C
merekomendasikan 5% dibawah PSV ya wajar saja. Hanya saja patut diingat, it just a
recommended practice, and not a code. So kita masih bisa menawarnya, furthermore under a
very special circumtance, I brave to override the PSHH, because we are still having ‘mbahnya,
that is PSV.
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“Tanya Pak. Andaikan kita punya banyak flowline yang tekanan operasinya sudah turun ke MP
(=medium pressure), tapi pipanya masih joosss dipakai di HP, apa perlu kita turunkan settingnya?” Tergantung….

Kita harus mulai dari the weakest system. Check dong sistem mana yang terlemah di sekitar
manifold. Ok, MP Separator misalnya, biasanya itu yang terlemah. Check setting dari PSV-nya
dan dengan analisa hidrolik kita bisa menurunkan setting-setting pressure flowline di manifold.
Tetapi, setting-setting di kepala sumur bagaimana? Secara general tidak usah di-resetting
karena pipanya, masih kuat. Tetapi pada kasus-kasus tertentu bisa tergantung situasinya,
apalagi kalau sistem kita itu model HIPPS, lebih ruwet lagi……..

Lalu, apa semua unit operasi itu harus dipasang PSHH? Belum tentu. API RP 14C memang
menyatakan begitu. Setiap alat yang mengandung potensi bahaya akan tekanan berlebih
haruslah dipasang PSHH, kecuali sistem tersebut secara integral sudah terlindungi oleh PSHH
yang ada di upstream atau downstream-nya. Tidak boleh ada halangan di antara sistem
tersebut seperti control valve, check valve, dan valve itu sendiri. Jika ada valve, maka filosofi
lock-open harus dipakai untuk menjaga safety integrity-nya.

Good! Tetapi masalahnya, terkadang ada filosofi desain yang menjadikannya bertentangan
dengan si API ini. Desain oil & gas onshore, banyak yang menganut “meski sistem pemroses
liquid gagal, ekspor gas harus jalan terus”. Nah artinya, tidaklah diinginkan jika ada PSHH yang
men-shutdownkan sistem liquid, juga mengakibatkan pasokan gas terhenti. Implementasinya
biasanya, pressure control valve-lah yang men-take over si PSHH ini, dan membuang liquidnya
ke burn pit guna tetap mendukung kelangsungan operasi proses gas. Kalau ada PSHH, palingpaling dia cuma alarm. Desain macam ini tentu saja sulit untuk diimplementasikan di offshore
karena tidak adanya burn pit. Makanya, umumnya di offshore plant, jika sistem pemroses liquid
and pemompaan minyak gagal, shutdown jugalah sistem gas-nya.
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Secara umum, setting PSHH adalah tertinggi di pusat penghasil tekanan (misalnya: sumur,
kompressor, pompa, dsb) dan profilnya semakin menurun sampai di export meter. Implikasi
dari hal ini, seperti yang pernah saya singgung dalam tulisan sebelumnya tentang specification
break, pemilihan pipa haruslah konsisten, sehingga tidak membingungkan orang yang akan
mendesain setting-setting PSHH nantinya.

Analisa hidrolik fluida yang dilakukan tentu saja memegang peranan penting. Jikalau salah
dalam melakukan perhitungan, maka hasilnya akan bisa membahayakan atau loss of
production. Loss of production bisa terjadi jika kita salah men-set PSHH setting ini. Gambar
berikut menjelaskan secara sederhana efeknya jika mensetting PSHH dengan harga yang terlalu
tinggi.

Qgas = 50 MMscfd
Q liq = 500 BPD
PSH

SET @ ??? PSIG
WELL-2

BDV

TO FLARE
SYSTEM
PCV

PSV-xxx
SET @ 1350 PSIG
FULL BLOCKED
DISCHARGE

SET @
??? PSIG
ANSI
900

SDV

PSV-xxx
SET @ 1400 PSIG
FIRE

PSH

TO GAS
PROCESSING

ANSI
600

HP PRODUCTION HEADER

ANSI
600

SDV

SDV

ANSI
900

HP SEPARATOR
MAWP 1350 PSIG

LCV

WELL-3

CONDENSATE
STABILIZATION

Qgas = 40 MMscfd
Q liq = 3000 BPD

Arrangement is
typical
PSH

SET @ ??? PSIG
WELL-1

Qgas = 30 MMscfd
Q liq = 1500 BPD

Gambar 3.4.3 Setting PSHH pada Production Header
Jika kita perhatikan, setting PSHH di inlet SDV haruslah di bawah setting PSV – setuju! Lalu
dengan melakukan analisa hidrolik, kita mulai mengurut ke belakang, berapa seharusnya setting
dari masing-masing PSHH sumur. Cukupkah? B–e–l–u-m. Karena, kita harus mengecek, apakah
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ketika SDV di inlet plant itu nutup karena PSHH-nya teraktifkan, apakah dapat dipastikan semua
sumur akan nutup? Jika sumur-sumur tersebut tidak nutup, maka kemungkinan besar PSV di
header akan membuka dan membuang gas ke flare system. Aman memang, tapi engga janji
kalau manajer tidak akan marah. Safe but not cost wise, katanya…

Pengetahuan akan perhitungan hilang tekan (pressure drop) banyak memegang kunci, dan
jangan lupa juga untuk melihatnya dari sisi keadaan tidak tunak (transient). Jika konsepnya
tidak terpahami, bisa jadi kita bisa menyebabkan kerusakan material yang lain tanpa disadari.

Contoh (silakan melihat gambar 3.4.4 di bawah ini). Katakanlah ada model perpipaan gas. Pada
suatu tempat dari perjalanan pipa itu, dipasang beberapa PSV yang akan mem-venting gas jika
terjadi overpressure. Karena suatu sebab, SDV-xx yang mengarah ke pabrik tertutup, dan
akibatnya beberapa PSV bekerja untuk melepaskan kelebihan tekanan. Setelah itu,
maintenance melaporkan bahwa PSV-nya rusak. Ini belum menarik jika maintenance tidak
mengatakan bahwa kondisi ini terjadi berulang kali. Melongok ke P&ID, tebakan awal adalah
chaterring karena beberapa PSV di setting pada harga yang sama. OK. Tapi kenapa PSV itu
‘popping’, toh ada SDV-yy di depan PSV? SDV-yy itu dilengkapi automatic reset? Kenapa?
Mungkin karena letaknya yang jarang didatangi orang kali (?). Artinya, jika terjadi kenaikan
tekanan sampai batas point PSHH-nya dia akan menutup dan jika tekanan turun dan
menyentuh angka low-nya dia akan membuka kembali. Dan menurut Pak Taz10, disinilah biang
keroknya. OK, let me check Sir.

Analisa hukum kekekalan massa pada fluida gas menyatakan, bahwa ada sekian waktu yang
diperlukan untuk mencapai setting PSHH si SDV-yy, dan karena lambatnya putaran valve
tersebut untuk menutup, maka PSV setting tersentuh, dan poppinglah dia. Pelepasan gas ke
venting ini mengakibatkan tekanan di sekitar sistem ini menurun, dan menyentuh harga autoreset si SDV-yy, dan terbukalah kembali SDV-yy tersebut. Karena jaraknya yang jauh antara
pabrik pemasok gas (Plant AA) dengan SDV-yy, sangat mungkin tekanan di Plant AA belum
10

Taz adalah panggilan untuk teman dan guru saya di bidang troubleshooting plant. Namanya Tahzudin Noor.
Salam hormat dari saya buat beliau.
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menyentuh harga PSHH di sana, sehingga kembali lagi tekanan naik karena outputnya masih
tertutup oleh SDV-xx. Karena lambanya penutupan valve SDV-yy, tekanan lebih dulu mencapai
setting PSV dan poppinglah dia. Tekanan turun kembali dan SDV-yy membuka kembali karena
kena setting auto-resetnya. Berulang-ulang kali begitu seterusnya sampai ke keadaan
setimbang (atau mungkin juga tidak pernah setimbang?). Akibatnya, ajojinglah PSV tersebut.
Mungkin tindakan yang perlu dilakukan sebagai corrective action adalah mereview kembali
setting PSHH-nya, men-stagger setting PSV-nya, serta tambahin quick exhaust di SDV-nya.
Rekomendasi lebih lanjut lagi mungkin perlu dilakukan integrity review (termasuk setting PSHHPSHHnya) untuk keseluruhan pipa, mulai dari keluaran meter pabrik, sampai masuk ke receiving
facilities. …..Anyway, kita tidak membahas terlalu jauh ke situ.

VENT STACK

PSV-xxx A/B/C
SET @ 1000 PSIG
FULL BLOCKED DISCHARGE

FIRE/ESD AT
PLANT BB

SET @
??? PSIG
PSHL

PLANT
AA

SDV-yy

SDV-xx

PLANT
BB

Gambar 3.4.4 Plant AA to Plant BB Pipeline dan PSV System
Setelah ngalor-ngidul cerita tentang PSHH, maka pasti akan muncul pertanyaan, sebenarnya
apakah semua pipa/header/pipeline itu butuh dipasang PSHH? Pada kebanyakan kasus, alatalat transportasi fluida seperti pompa dan kompresor biasanya PSHH itu dipasang di bagian
discharge-nya. Tetapi khusus untuk pipa berbeda!

Contoh paling sederhana adalah manifold. Flowline-flowline biasanya dihubungkan ke masingmasing header lewat pipa-pipa pengarah atau ligature ke masing-masing header yang punya
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tekanan operasi yang spesifik (HP, MP, LP, LLP, VLP, dan seterusnya..bla..bla..). Tidak jarang, di
ujung pipa flowline sebelum masuk header terdapat flow control valve (FCV). Orang-orang
perminyakan umumnya menyebut ini sebagai choke valve. Kalau kita ingin memasang PSHH di
sistem ini, dimanakah tempat yang tepat?

Secara naluriah pasti kita akan menaruh PSHH di downstream choke dan PSLL di upstream
choke. Peletakan ini tidak boleh terbalik, karena akan mempengaruhi keefektifannya. Lalu
apakah di header perlu dipasang PSHH? Tentunya tidak karena sudah ada PSHH di upstream
header-header ini, sehingga cukup dipasang PSLL untuk mengaktifkan SDV di header.
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Gambar 3.4.5 Header Manifold
Kalau ada PSHH, paling-paling cuma untuk alarm saja. Lalu jika kita ikuti alur-alir gas HP, berarti
di seluruh fasilitas pengolahan gas HP tidak perlu dong dipasang PSHH, toh sudah terdapat
PSHH di sumbernya (flowlines). Benarkah? Jawabannya tentu saja bisa anda lihat di API RP 14C.
Anda pasti akan tahu, dijamin!!!
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3.5

Cacat Bawaan PSV Fire

Kalau ada pertanyaan Pressure Safety Valve (PSV) mana di pabrik yang paling tidak handal, saya
pasti menjawabnya dengan yakin, PSV fire. Ditilik dari namanya, sudah dapat ditebak bahwa dia
dirancang dan direkayasa untuk antisipasi jika terjadi kebakaran di sekitar unit operasi atau
bejana proses.

Bentuknya yang relatif kecil ketimbang saudaranya yang terkenal, PSV-block discharge-based,
tidak mengurangi arti penting fungsinya sebagai salah satu penjaga keselamatan pabrik. Jika
kita jalan-jalan ke dalam pabrik, kita akan melihat PSV-PSV terlekatkan di suatu tempat-tempat
tertentu yang sudah ditentukan. Biasanya sih di inlet header, di bejana proses (pressure vessel),
di fuel gas line system, di outlet kompressor, di suction scrubber, dan seterusnya, bla..bla…
Nah, jika kita lihat PSV-PSV yang kecil kaya anak-anak, biasanya (tapi tidak selalu), itulah dia si
PSV fire.

Ngomong-ngomong, kenapa ya bentuknya kecil. Jika kita buka-buka lagi persamaan-persamaan
yang kita gunakan dalam merancang PSV, kita akan tahu bahwa khusus si PSV ini, dia
memanfaatkan prinsip hukum kekekalan massa dan energi, tetapi hanya untuk control
volume11 yang terbatas, misalnya doi akan dilekatkan di bejana tekan, maka dia harus dapat
membuang kelebihan tekanan yang ada di dalam bejana di tempat dia melekat jika terjadi
kebakaran di sekitar bejana proses itu. Jika kita menggunakan rumus yang digunakan untuk PSV
block discharge yang bertujuan untuk membuang tekanan berlebih sebagai akibat tertutupnya
keluaran suatu unit operasi, hasil desain si PSV block discharge relatif besar karena memang
control volumenya lebih besar.

Besar/kecilnya ukuran suatu PSV sebenarnya tidaklah melulu karena kapasitas fluida yang harus
dibuang, tapi juga bergantung kepada tekanan setting PSV serta relieving temperature dan

11

Control volume – masih ingat definisi ini? Jika lupa, silakan buka kembali buku mata kuliah Pengantar Analisa
Sistem Teknik Kimia
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kemungkinan cairan yang flashing ketika disemburkan oleh PSV yang teraktifkan. Tapi kawan,
kita tidak akan membahas terlalu jauh ke sana (mungkin lain kali…)

Kembali ke PSV fire ini, ada juga yang unit operasi atau bejana proses yang tidak punya PSV
khusus ini, karena misalnya kerjanya sudah diambil alih oleh PSV block discharge di depannya
dengan konsekuensi, tidak boleh ada penghalang antara PSV ini dengan alat yang ingin kita
lindungi dari bahaya kebakaran. Jika ada katup di antara keduanya, maka katup tersebut harus
di ‘lock-open’. P&ID biasanya menjelaskan hal tersebut dan lazimnya ditegaskan kembali di
manual operasi pabrik. Di dalam operasi sehari-hari, pengoperasian katup ini haruslah melalui
izin pihak yang berwenang.

Tetapi terkadang rekayasa menginginkan tetap di pasang PSV ini karena ternyata ada lebih dari
satu unit operasi yang dioperasikan secara paralel, sehingga dengan demikian, jika ada
maintenance/perbaikan rutin atau tidak rutin yang akan membawa dampak pengisolasian satu
unit operasi, tidak akan mengganggu safety integrity dari unit yang lain karena masing-masing
sudah punya PSV.

Tetapi kenapa sih ada sebagian orang mengatakan bahwa sebenarnya pemasangan PSV ini
hanyalah kosmetik belaka ??.

API RP 521 memang tidak mengatakan hal di atas, tetapi cuma mengatakan bahwa
perlindungan bahaya kebakaran dengan PSV ini mungkin tidaklah cukup. Kenapa??

1. Coba perhatikan asumsi persamaan yang biasa men-sizing PSV ini, bahwa distribusi
temperatur di unit operasi ketika terjadi kebakaran adalah homogen. Ini adalah suatu
hal yang susah untuk dilogikakan. Kalau kebakaran si api akan membakar sesukanya kan,
di mana terjadi flammable mixture, ada sumber api, dan kemana angin bertiup,
terbakarlah ke sana…. Jadi sangat mungkin sekali distribusi temperatur tidak merata.
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Lalu kenapa kalau tidak merata. Kalau tidak merata, ya seperti pembagian rezeki, nanti
ada yang miskin dan ada yang kaya, ada yang hangat ada yang teramat panas. Orang
bilang bahasa kerennya hot-spot.

Kalau metal itu dipanaskan, ya bisa bobol jua kalau sampai batasnya terlampaui. Dalam
kejadian kebakaran, sangat mungkin mechanical integrity unit operasi akan luluh karena
panas yang luar biasa. Kita kan ingat bahwa MAWP bejana proses itu adalah fungsi
temperatur, sementara itu setting dari PSV adalah berkait dengan MAWP pada rentang
temperatur yang sempit (100% MAWP, 110% MAWP, 116% MAWP, 121% MAWP, dll,
detilnya silakan baca API RP-520, atau ASME Pressure Vessel Code….).

2. Distribusi temperatur yang tidak merata makin diperparah jika ternyata fluida yang
dikandung oleh unit proses tadi mempunyai koefisien pindah panas yang kecil12. Fluida
gas adalah contohnya. Implikasi dari jeleknya harga ini bisa kita lihat dari besarnya
ukuran gas/gas HE (HE=Heat Exchanger) atau furnace relatif terhadap liquid/liquid HE
untuk memindahkan beban panas yang setara.

Balik bakul lagi ke PSV, sebagai akibat jeleknya perpindahan panas tersebut, proses
perpindahan panas dari dinding bejana yang terbakar ke badan fluida di dalam alat
tersebut menjadi lambat. Walhasil, metal keburu kepanasan sebelum panas sempat
diestafetkan ke gas. Dan sangat mungkin sekali vessel sudah pecah duluan sebelum
mencapai setting PSV. Selain gas, biasanya hidrokarbon yang punya titik didih tinggi juga
menunjukkan fenomena yang serupa dengan gas dalam hal jeleknya perpindahan panas
tadi.

Maka, beruntunglah kita jika dalam bejana proses tersebut berisi fluida cair, yang
biasanya punya harga koefisien pindah panas yang relatif bagus. Temperatur di tubuh
bejana akan cepat terserap dan dipindahkan ke badan fluida. Sampai tahap ini mungkin
12

Masih ingat tidak? Jika lupa, buka kembali buku mata kuliah Operasi Perpindahan Panas
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aman karena temperatur akan relatif konstan karena panas yang diserap, semata
hanyalah untuk merubah fasa si cairan tadi. Setelah si cairan tadi habis, barulah kiranya
si temperatur ini naik. Untuk yang berkecimpung di dunia pendesainan PSV, pasti tahu
bahwa salah satu pengontrol/penentu besarnya ukuran PSV fire adalah panas
penguapan. Tetapi patut diingat karena yang terkandung di fluida minyak atau
kondensat umumnya multikomponen, panas penguapannya tentunya berbeda pula. Jadi
harus dipilih panas penguapan yang terkecil. Karena semakin kecil, semakin cepat dia
menguap. Semakin cepat menguap, semakin cepat pula kenaikan temperatur dan
tekanan. Untuk yang tidak suka berbelit-belit, API dengan baik hati menawarkan harga
panas penguapan yang konservatif untuk mendesain PSV fire ini, Tapi nanti jangan
protes kalau PSV fire-nya cukup besar he..he…

Buat yang bekerja di pabrik, mungkin ada baiknya dilakukan pengecekan kapasitas PSV fire ini
jika terjadi perubahan fluida yang masuk ke bejana proses, yaitu yang punya nilai panas
penguapan besar ke fluida yang punya panas penguapan kecil, misalnya seperti perubahan oil
production separator menjadi gas separator. (Setahu saya pengecekan ini jarang dilakukan
loooh…).

Nah kalau kita sudah tahu cacat bawaan si PSV fire ini, ada solusi yang kiranya patut untuk
dicermati guna "menembel" lobang si PSV ini:

1. Mengurangi kandungan gas di dalam perut bejana proses tadi dengan cara
membuangnya, mem-blowdown-nya ke area aman, seperti flare atau burn pit.
Kecepatan pembuangan blowdown ini biasanya adalah fungsi dari ketebalan material,
bahan yang digunakan, dan seterusnya, bla….bla…serta tentu saja kapasitas flare.
Sebagai contoh aja, misalnya untuk material bejana tekan yang punya tebal 1 inci, kudu
di-blowdown isinya ketika ada api dalam waktu 15 menit. Katanya, jika lebih dari itu,
bejana akan kehilangan kekuatannya, sehingga bisa rupture. Semakin tipis tebal bejana,
dia harus semakin cepat dibuang. Harga 15 menit ini kalau tidak salah dipakai oleh
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program proses simulator HYSYS sebagai default untuk mendesain blowdown system di
salah satu program utilitynya. Jadi inga-inga looh jika vessel kita tebalnya kurang dari 1
inchi….

2. Mengurangi laju perpindahan panas dari sumbernya, misalnya dengan diguyur air, atau
biasa disebut orang sebagai water deluge system (WDS). Cara ini lebih tidak aman
ketimbang cara pertama karena sangat bergantung pada reliablility water deluge
system. Meskipun kehandalan blowdown system juga bergatung pada preventive
maintenance yang baik, maintenance serta performance test untuk WDS keliatannya
sering terabaikan (bener engga yaaah…?). Jangan-jangan sebelum nyemprot, udah
keburu meleleh kena api. Alternatif lain, orang juga bisa menyelimuti si alat proses tadi
dengan insulasi yang tahan api. Ini adalah salah satu bentuk Passive Fire Protection
(PFP). Tetapi biasanya orang tidak terlalu suka dengan pilihan ini. Selain karena lebih
mahal, juga membutuhkan ekstra dalam pemasangannya dan juga maintenance-nya
agas orang masih bisa melakukan inspeksi terhadap alat/equipment tersebut.

3. Melokalisasi area yang dianggap potensial untuk meledak ketika ada kebakaran,
sehingga tidak merambat ke tempat lain. Misalnya dengan memasang dinding pemisah
yang tahan api antar equipment. Ini juga adalah salah satu bentuk penerapan Passive
Fire Protection.

Kalau ditanya mana sih yang paling baik, ya kombinasi dari ketiganya… Ada juga sih yang bilang
itu overkill, tapi that’s your safety problem, not me,… because how much safety is enough is
really depend on you and your company.
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3.6

Flare

Seperti sistem septic tank di rumah kita, pabrik pemroses minyak dan gas bumi juga punya
sistem pembuangan. Hanya saja bedanya, apa yang akan dibuang tidaklah boleh langsung
dibuang, karena sifat bawaannya yang masih berbahaya buat manusia dan lingkungan,
sekarang atau nanti di kemudian hari.

Salah satu primadona tempat pembuangan gas-gas yang sudah susah untuk diekonomiskan lagi
atau gas-gas yang beracun dan berbahaya, adalah flare. Flare juga berfungsi sebagai tempat
pembuangan gas jika terjadi kejadian overpressure.

Bentuknya pun beragam, ada yang ditegakkan, ada yang direbahkan. Yang direbahkan biasanya,
untuk fluida buangan berupa campuran gas dan cairan. Sedangkan yang terbakar di flare stack
itu harusnya hanya gas. Kalau ada cairan yang bisa terbakar keluar dari flare stack, bisa banjir
bara liquid yang meleleh.

Kalau orang maintenance ditanya, pasti dia emoh milih flare stack yang tipe liquid seal.
Bukanlah karena semburan air yang terus menerus bersama api ketika flaring yang dia risaukan,
tapi how to perform regular preventive maintenance (PM)? Think about it. Konsekuensi dari
sistem liquid seal, berarti harus selalu ada fluida cair, yang biasanya air yang tergenang dengan
ketinggian tertentu di bagian bawah kaki flare stack. Supaya arasnya (levelnya) terkendali,
tentunya diperlukan LCV, LT, LG, dan seterusnya. Nah, si maintenance ini haruslah me-maintain
LCV, mengecek level glass, LT, bla..bla..dan seterusnya yang letaknya persis di bahwa flare. Jadi
ini mirip seperti kuis siapa berani, hayo siapa berani PM di bawah flare stack???

Alasan yang dicari-cari kah? Tidak kawan. Tentunya orang-orang maintenance pada umumnya
adalah orang-orang pilihan, yang biasanya di otaknya sudah terlatih untuk berpikir terus,
terutama logikanya, karena makanan sehari-hari mereka selain PM adalah troubleshooting,
yang butuh kecerdikan dan seni tersendiri. Jadi balik bakul lagi ke flare tadi, tahukah anda
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berapa waktu yang dibutuhkan mulai dari titik persis di bawah obor flare sampai anda selamat
berlari ketika terjadi high flaring/maximum load flare. Kurang dari satu menit!!

Beberapa company menerapkan perlindungan berupa semacam shelter, sehingga jika ada
orang di sekitar flare, dia bisa berlindung ketika terjadi huge flaring. Tapi jika tanda-tanda
adanya shelter itu tidak jelas, keefektifannya perlu dipertanyakan. Makanya, beruntunglah yang
bekerja di offshore, jika lagi kerja di bagian top deck dan tiba-tiba ada flare yang membesar,
cukup turun ke satu deck di bawahnya saja, otomatis kita akan terlindung. Nah kalau di onshore
harus pakai jurus ampuh, ..l..a..r..i ..bung..

Design suatu flare memang mempersyaratkan area sekitar yang aman jika terjadi flaring pada
flow yang maksimum, sehingga biasanya daerah di sekitar flare stack haruslah bersih dari segala
yang mudah terbakar, apalagi pohon-pohon, t-i-d-a-k b-o-l-e-h a-d-a. Tetapi, kadang-kadang
pepohonan di bawah flare stack malah harus ditanam??? Kenapa, karena tanahnya bergerak,
erosi. Maksud penempatan flare di bukit memanglah bagus, yaitu untuk mengurangi luas
daerah isopleth flare radiation. Ingatkah anda bahwa luas radiasi flare, salah satunya adalah
fungsi dari ketinggian stack. Jadi, semakin tinggi dia, untuk suatu beban bakar yang sama, maka
radius daerah berbahaya akan mengecil untuk flare yang lebih tinggi. Jadi, mirip-mirip pakai
prinsip segitiga pitagoras kalau tidak salah. Dengan kata lain, jika kita taruh flarenya di atas
bukit, kita bisa mengurangi area radiasi flare tanpa harus memperluas tanah yang digunakan
untuk pabrik (uang untuk pembebasan tanah bisa dihemat he..he..)

Untuk banyak kasus, ini benar, tetapi jika tanah perbukitan yang dipergunakan untuk tapakan
flare itu tidak stabil, maka anda harus menanam pohon untuk menahan erosinya. Resiko
terbakarnya pohon ketika high flare load ya kudu diterima.

Karenanya, pemilihan lokasi flare dan juga analisa kestabilan tanahnya termasuk salah satu hal
yang perlu dilakukan sebelum mendirikan pabrik, sejak dari tahap review awal. Jangan sampai
menimbulkan kesulitan di kemudian hari.
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Kalau ingat flare, saya jadi ingat ketika dulu melihat flaring gas 1200 MMscfd di sebuah pabrik
pengolahan gas. Karena desainnya model kuno, buatan Pak John Zink, nyala apinya cuma
terlihat di kejauhan, nun jauh di puncak semburan gas yang berwarna putih seperti air mancur.
Setelah itu panas baru terasa ketika laju gas yang terbakar mulai berkurang dan api mulai
merambat ke bawah sampai flare tip.

Melihat pabrik tetangga yang menggunakan sistem tip yang berbentuk kaya mahkota, sangat
jelas sekali bedanya. Ketika flaring, flare model ini selalu berhasil membakar semua gas yang
lewat, tidak seperti modelnya Pak John Zink itu. Dari sisi lingkungan, model crown flare tip
nampaknya paling sesuai.

Tapi, jikalau fasilitasnya sudah terpasang dan ada flare nya model Pak John Zink di situ, dan kita
disuruh untuk melakukan debottlenecking plant, termasuk flarenya, saya malah lebih suka
mempertahankan Flare stack jenis ini. Kenapa? Karena ada kemungkinan kita tidak perlu
memindahkan alat-alat/bejana proses yang dekat dengan flare tersebut.

Sekali lagi, area radiasi flare adalah fungsi dari tinggi stack, relatif ketinggian tempat berpijak
stack terhadap sekitarnya, dan jangan lupa juga, tinggi api. Ketika big flaring terjadi, model
kaya gini untungnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, api kecil nun jauh di sana. Bisa
dibayangkan berapa area isopleth yang bisa dihemat he..he..

Kembali kepada PM tadi, rupanya si pembuat flare juga telah memikirkan efek dari desainnya,
sehingga, kemudian muncullah tipe molecular seal. Bentuknya seperti apa ya?? Oh ya, dia ada
sirip-sirip di dalam batang flare stack, yang mirip-mirip insang ikan. Nah gitulah analoginya.
Fungsinya adalah sebagai benteng dari flash back. Bahkan untuk memperkuat daya dukung si
anti flash back ini, biasanya di setiap ujung-ujung pipa flare dipasanglah sistem purge gas yang
kontinyu. Dengan memasang sistem ini, maka otomatis sistem liquid seal di flare terhapuskan,
dan gembiralah pak maintenance, hore!!!!
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Mencegah flash back adalah salah satu kriteria mendesain flare stack dari sisi safety. Dari
namanya yang ada back-nya saja kita sudah bisa menduga, bahwa akan ada api yang membalik.
Memang betul dul, cepat rambat api itu berkebalikan arahnya dengan arah aliran gas.
Keduanya haruslah setimbang, jika laju gas terlalu lambat, bisa flash back, kalau laju alir gas
terlalu cepat, maka api bisa lepas atau blow-off13.

Meluncur ke bawah flare stack, maka kita akan menjumpai sebuah separator besar, bahkan
mungkin paling besar seantero pabrik tempat dia berada. Besarnya karena dia beroperasi pada
tekanan yang rendah. Menurut teorinya, katanya lagi, kalau pada tekanan rendah, maka harga
koefisien kompresibilitas gas akan mendekati satu. Maksudnya, gas relatif lebih ngembang
ketimbang rekannya yang bertekanan tinggi. Tak heran jua jika pipa-pipa flare juga gede-gede
karena tekanan operasi yang relatif rendah.

Si separator ndut tadi, dikenal sebagai Flare KO Drum (flare knock-out drum). Di situlah
separator meninju (baca = memaksa) cairan untuk turun dari badan gas yang hendak di-flaring.
Cairan tidak boleh dilewatkan ke flare dengan sebab yang sudah saya sebutkan di paragraf
sebelumnya. Tak heran jika mendesain si separator yang gendut tadi, waktu tinggalnya berkisar
30 menit. Suatu waktu tinggal yang cukup lama.

Karena orang melihat bahwa cairan keluaran Flare KO Drum tadi itu masih berguna, maka,
biasanya beliau dikembalikan lagi ke proses pabrik, entah ke separator proses atau ke tangki,
via control valve ataupun pompa. Desain pompa, pipa keluarannya, beserta assesories-nya
haruslah sebesar-besar laju alir yang mungkin terjadi, tapi tetap ekonomis, dan jangan diirit-irit.
Kasus ledakan flare yang besar pernah terjadi di Inggris, di suatu kilang minyak milik Texaco,
tahun 1994, dengan salah satu sebabnya yaitu terlalu mengirit laju alir pompa KO drum,
padahal gas yang masuk sedemikian besarnya. Seharusnya orang menghargai kaidah hukum
kekekalan massa untuk kasus ini.

13

Silakan buka kembali buku kuliah tentang sistem utilitas atau perpindahan panas bab alat-alat pemindah panas.
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Pertanyaannya lainnya adalah, kalau terjadi kasus big flaring sebagai akibat dari power loss,
maka matikah si pompa KO Drum ini? Jika mati, lalu mau dibuang kemana liquidnya? Logikanya,
jika terjadi kegagalan sumber tenaga, maka plant batere limit akan diisolasi, sehingga yang
terflaring hanyalah plant inventory, diharapkan dan kudu dimasukkan dalam detil perhitungan
desain, si separator punya kapasitas liquid hold-up volume yang cukup untuk menampungnya.
So let process engineer pusing memikirkannya. Tetapi, ada juga pada kasus power loss, dimana
justru plant itu tidak boleh diisolasi, karena jika diisolasi, orang-orang reservoir engineering
akan ngamuk-ngamuk karena sumur-sumur kritisnya tertutup. Dan katanya, jika sumur-sumur
kritis ini dibuka kembali, belum tentu ngalir..nah loooh. Parahnya lagi, konsep ‘keep flowing
from well’ ini belum tentu dipikirkan ketika plant itu dibangun, jadi boleh dibilang plantnya
tidaklah aman ketika terjadi power loss. Percayakah anda? Please check your plant!!

Ada juga designer yang memikirkan hal ini. Caranya ialah dengan menempatkan flare setinggitingginya dan menerapkan mekanisme: jika power loss, maka switch semua aliran dari KO Drum
ke burn pit dengan gravity flow. Looks good…, tapi gimana buat mas-mas kita yang kerja di
offshore? Desain ini tentunya tidak bisa dilakukan karena burn pit tidaklah ada di offshore.
Sehingga solusinya ya tutup semua sumur, dan biarkan si orang reservoir menggerutu he..he…
Safety, man... safety... Safety is number one, production is number two he..he..

Setelah dari KO Drum, kita bisa menelusuri ke perpipaannya sampai ke plant. Memang agak
membosankan karena cuma pipa dan sepintas tidak kelihatan istimewanya. Tetapi sebetulnya
tahukah kawan, bahwa pipa-pipa flare itu punya aturan main yang khusus. Misalnya - dengan
kasat mata susah untuk membuktikan - bahwa pipa flare header itu punya kemiringan ke arah
KO Drum guna mengalirkan cairan yang kalau-kalau terbentuk di dalam pipa. Biasanya pula,
tidak pernah ada pipa flare header yang berpocket, maksudnya udah turun, terus lurus dan naik
kembali. ANSI/ASME B.31.3 Process Piping kurang begitu setuju jika ada pocket line di flare
header. Dia mempersyaratkan harus ada self-draining.
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Pocket line diduga keras tempat bercokolnya cairan yang bisa: satu, membuat aliran flaring
gonjang-ganjing karena adanya liquid hammer, dan kedua, bisa membuat excessive
backpressure ke PSV-PSV. Artinya, excessive back-pressure ke PSV bisa mengurangi kapasitas si
PSV-PSV tersebut, apalagi ke PSV yang rentan terhadap back pressure seperti PSV jenis
konvensional. Berkurangnya kapasitas buang PSV ini adalah ancaman serius bagi safety suatu
pabrik.

Philosophy ‘keep well flaring eventhough the plant shutdown’ juga bisa turut menyumbang
terjadinya liquid hammer, apalagi kalau plant anda dulunya tidak didesain untuk filosofi ini, wah
cilaka dua belas…, itu flare header bisa-bisa menari seperti ular. Kalau me-release gasnya - yang
biasanya diwujudkan lewat PCV - melewati separator dulu sih masih mending. Tetapi
bagaimana kalau tidak melewati separator dulu karena jalannya ke separator telah ditutup oleh
SDV sebagai akibat kasus power loss? Berarti, jika ada fluida dua fasa akan mengalir ke flare
header, maka probabilitas terjadinya liquid hammer adalah sangat mungkin.

Sifat operasi flare yang memang jarang dikunjungi oleh penghuni pabrik juga bisa jadi pemicu
kejadian yang tidak terpikirkan. Pernahkah terpikirkan jika ada manual valve draining line dari
flare header ke closed drain yang terbuka tidak sengaja. Dan pada tempat tersebut, kontur
pipanya berbentuk pocket. Engga mustahil aliran dari closed drain akan balik ke flare header,
karena beda tekanan antara kedua sistem ini umumnya adalah lebih besar di closed drainnya14. Lalu jika pada suatu saat terjadi big flaring dan wuuss… apa jadinya…? So hati-hati ya
kawan.

Terkadang, konsep ‘avoid pocket’ susah untuk diterapkan, sehingga pipa yang pocket tetap ada.
Di sini mungkin bisa ditambahkan sebuah KO Drum yang relatif kecil untuk menampung cairan,
dan dengan bantuan pompa akan dimasukkan kembali ke sistem proses.

14

Seperti telah diceritakan lebih detail di Bagian-1 buku ini tentang “Jangan-jangan Ada Airnya”
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Gonjang ganjingnya flare header terkadang juga dipicu oleh keadaan masyarakat sekitar?
Rekan-rekan yang pernah bekerja di bagian well completion di onshore pasti tahu, bahwa ada
tahap pem-blowdown-an isi sumur untuk maksud testing. Kalau area sekitar sumur mulai rame
oleh penduduk, bisa berabe jika kita harus mem-blowdown di sekitar itu. Bisa-bisa ada yang
datang dengan meminta ganti rugi berupa uang bising.

Nah, untuk sumur-sumur yang dekat-dekat pabrik, biasanya langsung aja di-blowdown ke
pabrik. Cilakanya, di-blowdown-nya lewat sistem blowdown pabrik, dan bukannya membuat
temporary burn pit di sekitar area pabrik. Rekan-rekan pasti tahu bahwa isi perut sumur yang
di-blowdown tidaklah melulu fluida, bisa ada pasir, chemical, dan seterusnya. Nah, barangbarang ini wira-wiri masuk ke sistem flare atau burn pit. Satu dua kali tidak apa-apa, tapi jangan
heran, jika suatu saat LCV di KO Drum kita stucked karena banyak pasir ataupun pompa KO
drum yang aus impeler-nya.

Itu sih tidak seberapa, bagaimana dengan blowdwon ke plant yang melebihi kapasitas dari si
sistem burn pit/flare stack itu sendiri? Jikalau KO drum over kapasitas, maka sudah dapat
dipastikan liquid carry over akan terjadi, dan selanjutnya jangan heran jika terjadi water
hammer yang dahsyat, dan mungkin pula terjadi hujan api kondensat. Tapi jika ditanya kenapa
anda mem-blowdown melebihi kapasitas plant? Jawabnya mungkin karena tidak ada tempat
lain…, atau ada jawaban sederhana, darimana saya tahu kapasitas sumur ini, wong ini khan
sumur baru mau diproduksi. Wah tambah cilaka euy he…he…

Sebelum sampai di main flare header, biasanya flaring gas dari masing-masing area proses
dialirkan lewat pipa-pipa cabang flare header yang lebih kecil diameternya. Ukurannya
tergantung dari hilang tekan (pressure drop) yang diijinkan. Jika lewat batasnya, dan terjadi
flaring, maka bisa membuat kapasitas buang dari PSV-PSV itu menurun. Perhitungan hilang
tekan pada flare header juga harus cermat, karena sangat tergantung pada tekanan dan
temperatur pada kondisi relieving. Gas yang berlaju alir massa yang lebih tinggi bisa saja
menyebabkan pressure drop yang lebih kecil ketimbang gas yang berlaju alir massa lebih
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rendah. Ini bisa disebabkan karena temperatur dan berat molekul-nya yang berbeda. Sekedar
mengingatkan buat kawan-kawan yang kerja di bagian process engineering, bahwa hilang tekan
itu adalah setara dengan kecepatan aktual gas, dan bukan dengan laju alir massanya.
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3.7

Hidrat Gas Alam

3.7.1 Teorinya….

Ditemukan pertama kali di tahun 1811 oleh Sir Humphrey Davy. Hidrat adalah senyawa kimia
antara molekul tamu (gas-gas alam, O2, N2, Kripton, Xenon, Argon, CO2, H2S, dan seterusnya)
dengan air.

Pada temperatur yang relatif rendah, molekul air cenderung berkumpul membentuk suatu
rongga yang diikat oleh ikatan hidrogen antar molekul air. Rongga atau sarang-sarang air
tersebut terbentuk dan luruh karena tidak stabil. Via ikatan Van der Waals, molekul tamu
masuk ke dalam sarang tersebut dan terbentuklah hidrat. Bentuknya mirip es dan agak keruh.
Reaksi hidrat adalah reaksi fisika. Setelah hidrat terbentuk, dia dapat dihilangkan kembali
dengan cara diturunkan tekanannya atau dipanaskan. Dengan cara demikian, ikatan Van der
Waals (antara molekul tamu dengan sarang air) serta ikatan hidrogen (antar molekul air) akan
luruh dan pecah. Hanya ikatan kovalen antar molekul hidrogen dan oksigen sajalah yang tetap
bertahan. Maklum, diperlukan energi yang relatif besar untuk memecahkannya.

Menurut hukum alam, kecuali hidrogen sulfida dan karbon dioksida, kelarutan para molekul
tamu di dalam air - yang sebagian besar gas-gas tersebut - tidaklah besar. Untuk menaikkan
kelarutan gas-gas tersebut dibutuhkan tekanan yang lebih tinggi. Tidaklah heran, umumnya
hidrat terjadi pada tekanan tinggi (untuk menaikkan kelarutan molekul tamu) dan pada
temperatur rendah (supaya molekul-molekul air terangsang untuk membuat sarang-sarang air).
Dua kondisi ini sangat fundamental bagi terbentuknya hidrat. Jika ingin hidrat terbentuk pada
temperatur yang lebih tinggi, maka dibutuhkan tekanan yang lebih tinggi pula.

Kondisi lain dari pembentukan hidrat adalah ‘kecocokan’ lubang sarang dengan ukuran molekul
tamu itu sendiri. Menurut Prof. Sloan, supaya lubang pembentuk hidrat dapat distabilkan oleh
molekul tamu, maka rasio dari diameter molekul tamu terhadap diameter lubang sarang hidrat
haruslah antara 0, 77 sampai dengan 1. Di bawah 0,77, molekul tamu terlalu kecil dan susah
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untuk membentuk hidrat karena tidak mampu menstabilkan sarang air, kecuali ada molekul
tamu lain yang punya rasio yang masuk dalam rentang. Di atas 1, molekul tamu terlalu besar
sehingga tidak dapat masuk ke sarang air tanpa berdistorsi. Artinya, gas-gas seperti metana,
H2S, CO2, ethylene, propylene, N2, Argon, Xenon, dan seterusnya bisa membentuk hidrat
karena nisbah-nya masuk dalam rentang. Tetapi seperti pentane, decane, nonane, hexane,
heptane, toluene, benzene, dan seterusnya tidak dapat membentuk hidrat.

Data kurva kesetimbangan hidrat-gas alam bisa diperoleh dengan mudah di mana-mana. Proses
simulasi juga bisa memberikan datanya. Kurva tersebut umumnya memotong phase envelope
gas (yang bentuknya seperti bukit itu looh). Daerah di bawah kurva kesetimbangan hidrat-gas
alam, hidrat tidak akan terbentuk. Mulai dari kurva tersebut dan menuju ke atas kurva, secara
termodinamika, hidrat dapat terbentuk.

Kenapa harus disebut secara termodinamika? Karena sejatinya pembentukan hidrat adalah
fungsi waktu. Seperti dikatakan pada berbagai buku bahwa pembentukan es dari air itu terjadi
pada temperatur 0oC dan tekanan 1 atmosfer, tetapi di laboratorium, penulis pernah
membuktikan bahwa pada temperatur tersebut, es belumlah terbentuk. Baru jika temperatur
diturunkan ke –1oC, es terbentuk. Es ini tetap stabil pada temperatur 0oC dan mulai meluruh
jika temperatur dinaikkan ke 1oC. Jadi, supaya es dapat terbentuk dengan cepat, maka
diperlukan temperatur operasi yang lebih rendah dari titik beku normalnya. Beda antara
temperatur operasi dengan titik beku es, dikenal sebagai derajat pendinginan.

Kesimpulannya adalah, hidrat tidak akan langsung terbentuk pada derah kesetimbangannya
karena pada saat itu tidak ada derajat pendinginan. Jika hidrat diketahui akan terbentuk pada
temperatur 5oC, maka pendinginan temperatur menuju 0oC akan mempercepat terjadinya
hidrat.
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3.7.2 Di Lapangan…..

Suatu unit pabrik pemroses gas mentah menjadi gas siap jual, tiba-tiba terganggu prosesnya.
Power disruption katanya. Untungnya emergency generator berhasil mengambil alih sebelum
hantu-blackout terjadi he..he… Selidik punya selidik, ternyata fuel gas yang diambil setelah unit
dehidrasi (downstream dari discharge kompressor) adalah penyebabnya. Tapi anehnya, itu
tidak terjadi secara kontinu.

Anyway, tekanan sembur (discharge pressure) dari kompresor-kompresor yang ada di pabrik
tersebut bervariasi, tergantung dari kelakuan hidrolik aliran gas menuju pusat pengumpulan.
Apalagi dalam perjalanan menuju tempat penampungan, gas dari pabrik ini dicampur dengan
gas-gas dari pabrik lain (karena menggunakan pipeline yang sama). Pada suatu kondisi, yaitu
pada saat high-rate, fuel gas mulai membuat masalah. PCV yang ada di fuel gas treatment, yang
akan menurunkan tekanan dari unit dehidrasi ke tekanan yang diinginkan oleh turbin-turbin
gas, tiba-tiba ter-block. Aktualnya, tidak ada aliran gas menuju turbin-turbin gas kompresor dan
generator. Kenapa pula? Kenapa pula hidrat terjadi pada saat high-rate production? Karena
pada saat tersebut, tekanan sembur kompresor lagi besar-besarnya untuk mengantisipasi head
yang dibutuhkan guna mendorong gas ke konsumen. Ini berarti hilang tekan yang melewati fuel
gas control valve juga lagi besar-besarnya. Hilang tekan atau pressure drop yang besar,
menurut hukum J-T (di mana harga koefisiennya untuk gas-gas alam tekanan menengah adalah
positif), akan menghasilkan penurunan temperatur secara significant.

Tetapi, untuk membentuk hidrat, katanya, dibutuhkan air bebas. Dari manakah air bebas itu
berasal? Bukahkah fuel gas tersebut sudah di-dehidrasi? A-ha, gas yang sudah dilewatkan ke
unit dehidrasi akan mengandung uap air yang dalam keadaan tidak jenuh pada kondisi tekanan
tersebut. Pada kondisi tekanan yang berbeda, bisa kembali jadi jenuh, mengikuti kaidah kurva
kesetimbangan uap air-gas alam McKetta-Wehe (McKetta-Wehe menghubungkan kandungan
uap air di badan gas sebagai fungsi tekanan dan dew point air, yang mana kurvanya bisa
ditemukan dengan mudah di berbagai literatur). Jadi, setelah tekanannya diturunkan,
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kemungkinan besar air dapat terkondensasi kembali, dan itu berarti ada media untuk
pembentukan hidrat. Pada kasus ini, jika ingin menyakinkan bahwa apakah ada hidrat yang
terbentuk, drain-lah via scrubber, dan perhatikan, apakah ada air. Es yang menyelimuti control
valve bukanlah petunjuk yang pasti bahwa hidrat telah terbentuk.

Platform besar yang berdiri kokoh di tengah lautan bisa juga bergetar jika hidrat terbentuk.
Fenomena yang terjadi di lapangan serupa pula dengan yang ditunjukkan oleh reaktor mini
skala laboratorium, yaitu turunnya tekanan secara tiba-tiba, tanpa pengumuman terlebih
dahulu he..he.. Skala laboratorium memang tidak berefek ke proses, tapi di pabrik, waduuh,
bisa shutdown lintang pukang.

Choke valve yang merupakan kendali laju alir dari sumur, adalah daerah di mana terjadi
penurunan tekanan dari sistem tekanan di silang sembur (X’mas tree) plus flowline kemudian
di-drop menuju tekanan di plant. Akibatnya adalah penurunan temperatur yang cukup
significant. Umumnya sih lancar-lancar saja, sampai tiba-tiba terdengar bunyi ledakan yang
cukuplah untuk menggetarkan platform. Hilangnya tekanan secara tiba-tiba, mau tidak mau
memaksa recycle plant control valve untuk membuka guna menstabilkan proses. Celakanya jika
anti-surge valve juga membuka, walah prosesnya gonjang ganjing, overshoot engga karuan…
Semuanya karena hidrat gas alam.

Akibat dinginnya temperatur keluaran choke valve, merangsang air dari reservoir untuk
berkumpul membentuk sarang-sarang air. Dan karena ada molekul tamu yang cukup (gas alam),
jadilah kristal hidrat. Kristal hidrat ini mungkin dengan cepat menutup trim dari control valve.
Pada saat tertutup semua, hilanglah tekanan di inlet separator. Bunyi yang bergetar adalah
kristal hidrat yang terlepas dari mulut choke valve karena didorong oleh energi tekanan dari
sub- sea well yang mau masuk. Yach mirip-mirip pelor yang ditembakkan…jdeng-jdeng.
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Cara praktis untuk kedua kasus di atas, adalah dengan diinjeksikan methanol di upstream choke
valve/control valve, untuk menghambat pertumbuhan hidrat di valve tersebut. Ini adalah salah
satu metode inhibisi (penghambatan) terjadinya hidrat.

3.7.3 Safety Concern – Autorefrigeration di Outlet Pressure Safety Valve (PSV)
Menurut API RP 521 atau 14J, salah satu option yang harus diperhitungkan dalam pemasangan
PSV adalah autorefrigeration di outlet PSV. Ketika PSV teraktifkan karena terjadi overpressure,
maka kelebihan tekanan dilepaskan ke sistem pembuangan yang aman, yang tekanan
operasinya jauh lebih rendah dari setting tekanan PSV tersebut. Artinya, PSV itu kini menjadi
sebuah J-T valve. Perbedaan tekanan yang besar antara inlet dan outlet PSV tersebut
mengakibatkan terjadinya penurunan temperatur secara tajam. Ini yang disebut oleh dua
recommended practice di atas sebagai autorefrigeration.

Jika anda melihat PSV yang terpasang di sebuah plant dengan material PSV beserta outlet pipe
plus flangesnya terbuat dari paduan logam, bisa jadi karena prediksi persamaan adiabatic di
sekitar PSV tersebut menyatakan bahwa temperatur keluarannya lebih rendah dari –20 F, suatu
harga batas bagi material jenis carbon steel. Jadi material yang dipasang harus yang tahan
temperatur lebih rendah dari -20 F. Dan carbon steel jelas tidak tahan. Itu dari sisi materialnya…

Temperatur yang sangat rendah berarti pula kesempatan hidrat untuk terbentuk. Kalau hidrat
terbentuk di keluaran PSV, wah cilaka dua belas…, bisa-bisa dapat mengurangi kapasitas dari si
PSV ini, atau jangan-jangan malah menyumbatnya! Untunglah kebanyakan gas alam bebas dari
bahaya pembentukan hidrat di keluaran PSV, karena tertolong oleh komposisinya sedemikian
rupa sehingga hidrat tidak mungkin terbentuk pada tekanan dan temperatur di keluaran PSV.

Tetapi jika ternyata prediksi menyatakan bahwa akan terbentuk hidrat di keluaran PSV, what
should we do? Inject methanol atau pipanya dipanasi? Terus-terusan atau sekali-sekali saja?
….Saran saya sih (itupun jika mau nurut), jikalau sistemnya memungkinkan, buanglah fluida
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keluaran PSV ke sistem yang tekanannya lebih rendah tetapi tidak terlalu rendah, seperti dari
sistem high pressure (HP) ke sistem medium pressure (MP) baru ke sistem low pressure (LP).
Dengan demikian, penurunan temperatur secara tajam bisa dihindari, ya dicicil-lah maksudnya
he..he….

Tetapi, konsep tersebut butuh perhatian atas kapasitas PSV yang bersangkutan. Karena untuk
kapasitas pembuangan yang sama, maka pembuangan ke sistem MP pasti butuh PSV dengan
ukuran lebih besar atau butuh lebih banyak PSV. Jika existing PSV yang keluaran sebelumnya ke
flare system, maka new re-direction dari PSV ini ke sistem MP (misalnya) bisa-bisa malah akan
menambah PSV yang baru…Syukur-syukur kalau cuma memperbesar orificenya saja, bisa jadi
juga akan nambah dua PSV he..he.. ya itu terserah management sih, mau yang mana? High
quality kan umumnya high cost. Kalau mau murah, biasanya dapatnya ya low quality. Ada harga
ada barang, begitu kalau kata pedagang…

3.7.4 Safety Concern – Blowdown Valve
Blowdown system juga merupakan sistem yang relatif rentan terhadap pembentukan hidrat.
Alatnya umumnya diwujudkan oleh Blowdown Valve (BDV). BDV akan teraktifkan jika terjadi
fire, ESD, hi-hi flammable gas concentration, etc tergantung dari safety philosophy pabrik yang
bersangkutan. BDV juga bisa dianggap sebagai J-T valve ketika bekerja. Perhatikanlah, ada
beberapa pipa keluaran BDV yang terbuat dari stainless steel, kenapa? Ya karena dingiiin bo’.
Kalau dingin dan ada air bebas, hidrat boleh terbentuk kan? Secara umum, gas-gas alam bebas
dari resiko hidrat ini. Tetapi, jika ternyata lagi-lagi prediksi menyatakan akan terbentuk hidrat,
cilaka euy…

Menurut API RP 521, waktu depressuring sistem suatu vessel adalah 15 menit, untuk vessel
terbuat dari carbon steel dengan ketebalan 1 inci (tapi harga ini boleh ditawar kok, wong
namanya juga recommended practice!). Beberapa pabrik ingin lebih aman sehingga waktunya
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dipercepat. Akibatnya adalah, dibutuhkan begitu banyak BDV untuk mengejar waktu
pemblowdonan ini.

Kalau BDV membuka bersamaan, berarti resikonya menjadi begitu besar untuk terjadinya
hidrat. Bisa di BDV kompressor, di metering system, di unit dehidrasi, refrijerasi, exchanger, etc.
Pertanyaan mendasar, apakah yang harus dilakukan?

Mau inject methanol… bingung apa dasarnya, berapa ratenya, kontinu apa tidak?
Pasang electric heater atau dililiti kawat pemanas juga bingung… Terus-terusan atau
intermittent? Gimana jika blackout, dari mana sumber panasnya? Apalagi sejatinya
perpindahan panas ke fasa gas adalah buruk kinerjanya. Jangan-jangan heaternya besar sekali
dan digunakan untuk memanasi fluida yang akan dibuang…kacian…Anyway, tulisan ini tidak
membahas detail ke situ. Let your engineer to think about, not me he..he…

Di lapangan, untuk mengecek suatu BDV yang sudah terpasang, apakah terbentuk hidrat atau
tidak, perhatikanlah jika BDV itu akan menutup kembali sehabis membuang gas. Untuk sistem
yang dirancang otomatis, maka pada harga pressure drop tertentu (misalnya 5 atau 10 psi), BDV
akan menutup kembali. Jika anda desainer yang smart, pasanglah delay timer untuk penutupan
BDV ini kembali, guna memberi kesempatan hidrat yang terbentuk di daerah-daerah trim BDV
tersebut luruh dengan sendirinya karena adanya panas dari lingkungan. Kecuali jika anda adalah
orang yang tidak sabaran, siramlah BDV tersebut dengan air atau air panas, dijamin BDV anda
bisa menutup kembali dengan cepat he..he….

Berkaca dari hal-hal tersebut, saya jadi teringat konsep passive protection dan konsep
penggunaan HIPPS (high integrity pressure protection system) di dalam mendesain suatu
pabrik. Dengan kedua sistem tersebut, saya percaya akan banyak sekali PSV dan BDV yang di
delete.

Halaman | 175

3.7.5 Antisipasi Pembentukan Hidrat

Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Tak cinta jangan harap ada
pengorbanan. Sebuah pepatah yang berlaku di mana-mana. Pun jua dengan hidrat. Untuk
antisipasi hidrat, butuh “melek” tentang sejarah pembentukannya. Kita sudah tahu bahwa
supaya hidrat dapat terbentuk maka:
1. dibutuhkan air
2. temperatur yang relatif rendah
3. tekanan yang relatif tinggi.

3.7.5.1 Nomor-1: Penghilangan Air

Kalau hidrat butuh air, tentu saja penghilangan air sangat membantu untuk menghindari
terjadinya hidrat. Airnya bisa berupa air bebas (fasa cair) atau air yang berada dalam fasa uap
(setimbang dengan gas alam). Air bebas umumnya dipisahkan di dalam separator sebelum
melangkah lebih jauh ke proses berikutnya. Sedangkan pengurangan kadar air dalam bentuk
uap di badan gas umumnya dilakukan via proses yang dikenal sebagai dehidrasi.

Unit operasi dehidrasi gas alam salah satu tujuannya adalah supaya gas alam memenuhi
standard spesifikasi yang diminta oleh buyer, dan bisa juga karena hal lain, misalnya untuk
antisipasi pembentukan hidrat ataupun korosi. Operasi dehidrasi gas yang umum adalah
menggunakan kolom pengontak antara gas alam dengan absorbant. Biasanya kolom tersebut
dinamakan contactor dan absorbant-nya menggunakan zat kimia dari keluarga –diol, yaitu
alkohol yang punya gugus hidroksil (-OH) lebih dari satu, seperti mono ethylene glygol (MEG),
Diethylene Glycol (DEG), TriEthylene Glycol (TEG) bahkan ada pula yang menggunakan Tetra
Ethylene Glycol (TREG). Secara umum, yang banyak dipakai adalah TEG.
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Di dalam kontaktor, terjadi perpindahan massa air dari badan gas menuju badan glycol. Air di
dalam glycol kemudian akan dilepas kembali ke atmosfer setelah dipanasi di glycol reboiler atau
glycol regenerator. Jika pemrosesan gas tersebut tidak terlalu concern dengan titik embun
hidrokarbon, maka operasi dengan kontaktor TEG menjadi sangat sederhana. Apalagi jika batas
keluaran water content di badan gas bukanlah fungsi utama dari proses selanjutnya. Jika air
tidak terkondensasi sampai ke unit operasi berikutnya, itu sudah cukup, begitulah kira-kira.
Wah jika proses anda cuma sedemikian, berbahagialah anda he..he.

Sedikit ngelantur…

Operasi pemasokan gas dari beberapa PSC (Production Sharing Company) ke pabrik pencairan
gas

(LNG plant) di tempat tujuan menganut filosofi tersebut. Kondensasi hidrokarbon

sepanjang perpipaan antara keluaran TEG unit menuju inlet LNG plant memang disengaja.
Kondensat yang dihasilkan akan diolah dahulu di pabrik LNG tersebut supaya harga reid vapor
pressure-nya (RVP) memenuhi standard, dan kemudian dikembalikan lagi menuju terminal
penjualan untuk dijual. Harganya?? Setahu saya, dari semua minyak bumi yang dihasilkan di
Indonesia negeri ini, kondensat tersebut punya harga per barrel tertinggi (Laporan harga jual
minyak bumi pertamina, Maret 2002).

Operasi pengiriman gas seperti ini umumnya mengandung resiko liquid hold-up yang justru bisa
menghambat laju pengiriman gas ke konsumen. Empat pipa besar sepanjang 60 km dari export
manifold pabrik pemroduksi gas menuju pabrik LNG di tempat tujuan, ternyata punya aturan
main sendiri. Jika flow berkisar antara sekian BCFD sampai sekian BCFD, maka gunakan empat
pipa. Jika kurang dari segitu, gunakan tiga pipa, jika kurang lagi gunakan dua pipa, dan
seterusnya. Usaha tersebut dilakukan untuk menjaga supaya kecepatan gas di dalam pipa
cukup untuk “menyapu” kondensat yang terkumpul selama perjalanan gas dari pabrik pemasok
menuju pabrik pencairan gas. Jika salah-salah mengoperasikannya, hmmm…, bisa banjir
kondensat. Ujung-ujungnya uang bisa terbakar percuma (=baca: kondensatnya dibakar)
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Environmental Concern

Operasi absorbsi air menggunakan glycol ternyata punya kelemahan sejati dari sisi lingkungan.
Selain menyerap air dari badan gas, glycol ternyata juga menyerap hidrokarbon berat. Beberapa
di antaranya dikenal di dunia kesehatan sebagai zat pemicu kanker. Empat serangkai tersebut
adalah benzene, toluene, ethylbenzene, dan xylene (BTEX). BTEX dilepas ke udara bebas
bersamaan dengan uap air di glycol reboiler (regenerator). Jadi kalau sudah tahu hal ini, saran
saya sih jangan deket-deket dech ke glycol reboiler, udah baunya engga enak, eh malah bisa
menyebabkan kanker hiiii…

Beberapa pabrik yang menggunakan sistem glycol, berusah ‘mengakali’ pencemaran tidak
terlihat ini dengan cara mengalirkan gas-gas keluaran dari ‘still column’ glycol regenerator
menuju flare system untuk dibakar. Hanya saja dengan cara ini, anda harus memikirkan
pressure drop yang pasti bertambah karena mau tidak mau anda harus memasang pipa dari
glycol regenerator tersebut menuju flare pit. Besarnya pipa tersebut adalah kritis bagi kinerja
reboiler itu sendiri. Ingatlah jika pipa anda kekecilan, maka tekanan di reboiler akan meninggi
supaya dapat mengalirkan uap air dan BTEX yang akan dibakar di flare. Akibatnya, sesuai hukum
alam, titik didih air juga akan meninggi. Artinya, anda butuh energi kalor lebih banyak, sehingga,
anda harus men-cek, apakah burner system anda punya heat duty yang cukup untuk kasus ini.
Kalau tidak cukup, terpaksa anda harus sedikit mengorbankan proses dengan cara mengurangi
laju sirkulasi glycol, walaupun hal ini tentunya juga berakibat kepada laju alir gas yang akan
diproses…yaa..namanya juga usaha, boleh kan…

Sudah selesaikah, a-ha ternyata belon. Ingatkah anda gas-gas keluaran reboiler tersebut banyak
mengandung uap air sehingga layak disebut sebagai kukus (steam). Kukus tentu saja tidak
punyai nilai bakar (heating value), artinya tidak bisa dibakar. Dengan komposisi kukus yang
sedemikian besar relatif terhadap BTEX, bagaimana cara membakarnya dengan benar. Susah
atuh ‘Cep! Butuh metode yang khusus kali ya. Anyway, jika itupun ada, belum tentu dari
kacamata manajemen akan di-approve karena semua yang anda lakukan itu tidak ada nilai
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ekonomisnya ha..ha.. Tapi ini sih untuk manajemen yang tidak berwawasan lingkungan. Saya
yakin, semua manajemen PSC pasti berwawasan lingkungan (benarkah? he..he..he..)

Kembali ke hidrat – Integrasi proses yang rentan gangguan

Untuk proses-proses yang membutuhkan syarat titik embun hidrokarbon, maka kinerja glycol
dehydration haruslah bagus sekali supaya di area proses penurunan titik embun hidrokarbon (JT valve, turbo expander atau refrijerasi) tidak terjadi hidrat. Umumnya proses dehidrasi
dilakukan sebelum proses hidrocarbon dew point (HCDP) treatment, atau bisa pula dilakukan
berbarengan ….dan inilah yang bermasalah (setidaknya menurut saya).

Operasi pengiriman gas bawah laut melewati pipa yang panjang, umumya punya spesifikasi
tertentu. Salah satunya adalah free liquid. Baik itu liquid water ataupun hidrokarbon. Strategi
desain yang diterapkan adalah berusaha mengurangi kandungan air dan hidrokarbon berat di
gas sedemikian rupa sehingga titik embun air dan hidrokarbon menjadi rendah, lebih rendah
dari minimum temperatur operasi yang mungkin terjadi.

Untuk itu, kita bisa menggunakan J-T valve, turbo expander atau refrijerasi. Mengikuti kaidah
proses pemisahan, jika ada komponen yang mengganggu, seperti toxic, korosif, dan lain-lain,
hilangkanlah dia duluan di hulu proses, sebelum melangkah lebih jauh. Maka, air harus
dikurangi kadarnya terlebih dahulu sebelum memasuki hidrocarbon dew point (HCDP)
treatment. Proses pengurangan kadar air di badan gas, seperti yang telah tersebut di atas,
umumnya berupa dehidrasi dengan kolom TEG. Dari contactor, maka gas dialirkan ke HCDP
treatment, kemudian masuk ke separator, dan baru dipasok ke konsumen. Karena temperatur
keluaran HCDP treatment tersebut adalah titik embun dari hidrokarbon itu sendiri, maka
dibutuhkan pemanasan supaya gas keluarannya mempunyai temperatur di atas titik embun
tersebut. Energi kalor yang harus disediakan akan disuplai dari sistem gas itu sendiri. Jadi gas
yang akan masuk HCDP treatment, akan memanasi gas dingin yang keluar dari HCDP treatment
itu sendiri. Proses pertukaran panas itu terjadi di heat exchanger (HE). Suatu integrasi proses
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yang umum. Jadi alur-alir prosesnya adalah demikian: gas ke dehidrator, masuk ke HE, masuk
ke HCDP treatment, masuk ke separator, lalu balik lagi masuk ke HE, baru dikirim ke konsumen.
Cantik!

Masalahnya kemudian, orang mulai melirik bahwa kolom dehidrasi yang besar tersebut dinilai
kemahalan. Maka, dipikirkan untuk menggabungkan antara kolom dehidrasi (contactor) dengan
HE. Dan jadilah heat exchanger yang dilengkapi dengan spray nozzle. Spray nozzle ini akan
menyemprotkan glycol. Nozzle-nozzle tersebut di pasang sedemikian rupa sehingga
semprotannya bisa membasahi gas yang masuk ke HE. Proses keseluruhan berubah jadi: gas
masuk HE yang dilengkapi nozzle (yang menyemprotkan glycol), lalu masuk ke HCDP treatment,
lalu masuk ke separator 3 fasa (gas , kondensat, glycol-air), gas dimasukkan kembali ke HE, baru
dikirim ke konsumen. Glycol-air dipisahkan di sebuah sistem regenerasi yang serupa dengan
sistem glycol yang menggunakan contactor.

A-h-a, disinilah problem dimulai. Kenapa?

Pertama: kita sudah mulai menggantikan proses absorbsi di kolom dengan model spray.
Artinya, jumlah baki (tray) di dalam absorber, yang merepresentasikan tahap kesetimbangan
perpindahan massa, digantikan hanya dengan semprotan beberapa nozzle. Apa yakin hasilnya
bagus? Tapi orang akan debat ke saya, ya, bisa kita lebihkan semprotan glycolnya donk ‘Yo,
untuk cover ketidak-efisienan proses absorbsi tersebut.

Yang kedua: biasanya temperatur operasi HE relatif rendah,TEG akan menderita di laju alirnya,
karena sifatnya bisa jadi pekat (viscous) ketika temperaturnya rendah. Ah, orang akan debat
lagi, ganti donk TEG-nya dengan yang lebih compatible di temperatur rendah, seperti DEG. Oke
deh kaka!

Pertanyaan ketiga: glycol itu, salah satu penyakitnya adalah kerap membentuk foaming, apalagi
temperaturnya rendah. Lha, apa antisipasinya??? He..he…Kalau foaming, sebesar apapun
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separator kita, liquid carry over pasti terjadi. Ujung-ujungnya gas kita tidak memenuhi titik
embun yang dipersyaratkan.

So, silakan memilih sendiri, anda suka proses yang mana…..

3.7.5.2 Nomor-2: Peningkatan Temperatur

Hidrat terbentuk pada temperatur yang rendah. Cara mengantisipasinya bisa dengan
menaikkan temperatur. Maih ingatkah anda akan kurva kesetimbangan multikomponen (phase
envelope)? Bentuknya seperti bukit, daerah di dalam bukit tersebut berupa dua fasa dalam
kesetimbangan. Kurva tersebut di plot dengan sumbu tegaknya (y) adalah tekanan, dan sumbu
rebahnya (x) adalah temperatur.

Kurva kesetimbangan hidrat, pada umumnya akan memotong kurva bukit itu menjadi dua
bagian yang tidak simetris. Tapi bisa juga, tergantung komposisi dan besaran operasi yang
diperlakukan (tekanan dan temperatur), kurva hidrat dapat berada di luar kurva “bukit” tadi.

Marilah ambil contoh kurva hidrat yang memotong phase envelope menjadi dua bagian. Daerah
di bagian kiri dan atas kurva adalah daerah di mana secara termodinamika, hidrat dapat
terbentuk. Di luar daerah tersebut, bebas hidrat. Anda mempunyai gas yang beroperasi pada
daerah kurva di mana hidrat mungkin terjadi. Untuk mengantisipasinya, anda memanasi gas
tersebut sehingga titik operasi bergeser pada tekanan yang tetap menuju ke kanan, sampai
menyentuh kurva kesetimbangan hidrat. Pada titik ini, energi pemanasan akan digunakan untuk
membuyarkan hidrat (dissociation) dan kemudian terus lanjut sampai gas anda bergeser ke
kanan menjauhi kurva kesetimbangan hidrat tadi.

Yang harus dicermati adalah, anda harus segera membuang air yang ada di sistem di mana gas
anda menjadi hidrat tadi, supaya hidrat tidak mudah terbentuk kembali. Ada suatu teorema
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menurut ilmu kinetika pembentukan hidrat. Jika air dibebaskan dari hidrat, maka struktur
sarang hidrat di air, masih saja tersisa. Jika kasus yang dipanasi itu pipa misalnya, lokasi
pemanasan adalah hal yang kritis. Bisa jadi di area beberapa km dari tempat pemanasan
temperaturnya sudah turun kembali. Dan jika kondisinya memungkinkan kembali membentuk
hidrat, maka kecepatan reaksi pembentukannya akan jauh lebih cepat dari yang pertama kali.
So, you must consider that.

Safety Concern – Overpressure karena pemanasan

Ketika hidrat terbentuk, biasanya, daerah di sekitarnya akan turun tekanannya karena dengan
tiba-tiba gas “bergabung” dengan air membentuk fasa padat. Nah, jika dipanaskan, hidrat akan
meleleh, dan gas-gas tersebut akan terlepas kembali serta akan menaikkan tekanan di
sekitarnya. Jika temperatur pemanasan terlalu tinggi, maka mengikuti hukum Gay-Lussac
(hukum gas ideal), maka tekanan gas juga akan semakin meninggi. Jika operasi pemanasan
dilakukan dengan sembrono, tidak mustahil, hidrat akan hilang dari sistem, tapi sistem operasi
anda juga ‘hilang’ karena meledak, tak tahan dengan overpressure.

Menurut Prof. Sloan, ada juga metode pemanasan hidrat yang menggunakan chemical.
Chemical tersebut, sebutlah natrium nitrat yang direaksikan dengan amonium nitrat. Reaksi ini
bersifat exotermik, artinya melepaskan panas. Beautiful! Tetapi hasil reaksi ini tidak disukai,
karena akan menghasilkan air, natrium nitrit, serta nitrogen. Udah ada panas dan ada gas
nitrogen, maka ancaman overpressure tetap selalu ada. Dan lihatlah, dia juga menghasilkan air
lagi……mbulet!
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3.7.5.3 Nomor-3: Penurunan Tekanan

Operasi penurunan tekanan atau depressurizing untuk antisipasi pembentukan hidrat,
normalnya tidak terkenal di unit pemrosesan gas. Teorinya memang benar, karena hidrat
terbentuk pada tekanan tinggi, mengapa tidak kita turunkan saja tekanannya? Tetapi seperti
yang pernah saya paparkan terdahulu, operasi penurunan tekanan akan berefek pada
penurunan temperatur (kecuali pada gas-gas yang bertekanan sangat tinggi, 8000 – 10000 psia,
yang punya slop negatif dari kurva Joule-Thomsonnya).

Penurunan tekanan dapat berakibat daerah operasi gas anda justru lebih masuk ke dalam kurva
pembentukan hidrat. Ini cilaka dua belas! Apalagi kalau anda nekat menggunakan prinsip
penurunan tekanan yang berbasis isentropik (adiabatic reversibel) seperti operasi di
turboexpander, walah…, semakin mungkin dia jauh masuk ke kurva kesetimbangan hidrat.
Kenapa? Karena slop penurunan tekanannya lebih landai dari depressuring valve biasa (yang
notabene isenthalpic itu looh!).

Itu dari sisi teorinya. Di lapangan, apakah anda akan membiarkan gas di-depressurise begitu
saja meskipun operasi sedang on-line. Kan tidak mungkin, bisa-bisa plant shutdown dong dan
anda akan langsung terkenal seantero pabrik he..he….

Sebenarnya, bisa saja anda menurunkan tekanan tapi temperaturnya tidak turun drastis, yaitu
dengan cara dicicil. Perhatikan contoh yang saya utarakan sebelumnya tentang fuel gas control
valve yang pada kondisi laju alir gas yang besar bisa menghasilkan hidrat. Kalau kondisi tersebut
jarang-jarang terjadi, lebih baik gunakan saja metanol (sebagai inhibitor), tetapi jika kondisi
tersebut kontinyu, uang untuk beli metanol sebaiknya ‘ditukar’ untuk membeli separator dan
control valve lagi. Kenapa? Karena bermodalkan kesetimbangan fasa gas dan kurva
pembentukan hidrat itu sendiri, gantian sekarang kita yang ‘mencuri’ dari hukum alam itu.
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Jadi, depressurizing-nya kita cicil. Lewat control valve yang pertama, lalu masukin ke separator,
dan masukan lagi control valve yang kedua, selanjutnya baru menuju ke sistem pemrosesan.
Diharapkan, dengan bantuan proses simulasi tentunya (seperti Hysys atau aspen, dan lain-lain),
kita bisa menebak-nebak, dimana kira-kira temperatur keluaran PCV yang tidak menghasilkan
hidrat. Fungsi separator tentunya untuk menampung cairan yang terbentuk ketika ada
kondensasi setelah lewat PCV, sekaligus untuk mengubah posisi kurva kesetimbangan fasa
(phase envelope) agar lebih bergeser ke kiri. (Catatan: semakin ringan suatu hidrokarbon, maka
kurva kesetimbangannya akan bergeser ke kiri, yang berarti dew point-nya juga semakin
rendah!) Mudah-mudahan dengan cara ini anda selamat dari hidrat?@#%

Kenapa saya katakan mudah-mudahan? Ingatlah bahwa sejatinya tidak semua komponen gas
alam itu bisa membentuk hidrat, dan umumnya yang bisa membentuk hidrat tersebut adalah
komponen yang ringan. Jadi, jika malah dipisahkan di separator, ada kemungkinan posisi kurva
kesetimbangan hidratnya malah bergeser sedemikian rupa sehingga masalahnya lebih ruwet
dari sebelumnya. Jadi harus hati-hati. Ini juga berlaku jika anda hendak ‘mencicil’ PSV seperti
yang diterangkan di awal-awal cerita ini. Jadi, gampang-gampang susah juga rupanya….

Safety Concern – Bahayanya Depressurizing untuk Penghilangan Hidrat

Tetapi jika pipa anda misalnya, sudah jelas membentuk hidrat, maka cara yang termurah
memang cuma depressurizing. Hanya saja, untuk melakukan hal ini, haruslah di-blowdown dari
kedua sisi pipa tersebut, di inlet dan outletnya. Jika cuma satu sisi, dikhawatirkan kristal hidrat
yang masih ada akan terlontar seperti pelor di dalam pipa tersebut…jdeng-jdeng, karena
adanya gradien tekanan. Menurut orang yang mencobanya di lapangan, kecepatan hidrat yang
di-depressurise dari satu sisi saja bisa mencapai 83 m/s atau sekitar 300 km/jam. Seperti
balapan formula 1 saja….Depressuring dari dua sisi juga tetap harus hati-hati karena tetap saja
ada gradien tekanan, meskipun sekarang outletnya terbagi dua. Jadi yang paling aman adalah
di-depressurise dari dua sisi dan jangan cepat-cepat, must be slowly and gently…..
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3.7.5.4 Antisipasi Pembentukan Hidrat yang Lain: Penggunaan Inhibitor Termodinamika

Antisipasi pembentukan hidrat yang lain, adalah dengan penggunaan inhibitor termodinamika.
Seperti yang diceritakan di depan, salah satu inhibitor hidrat yang terkemuka adalah metanol
dan glycol. Selain itu ternyata amoniak juga pernah digunakan sebagai inhibitor, bahkan air laut
juga bisa (untuk yang air laut ini, saya konfirm sekali karena pernah melakukan percobaan di
laboratorium). Untuk itu bolehlah saya sedikit bercerita prinsip kerjanya….

Inhibitor dari keluarga alkohol yang terkenal adalah metanol. Gugus hidroksil (-OH) dari
metanol akan mengikat air via ikatan hidrogen serta gugus hidrokarbonnya ternyata juga bisa
mengorganisir supaya sarang-sarang air mendekatinya. Jadi molekul gas yang terlarut di air
harus berkompetisi dulu dengan methanol ini. Biasanya molekul metanol-lah yang menang
dalam kompetisi tersebut. Tetapi yang namanya kompetisi pasti ada juga ‘runner-up’nya kan,
maksudnya, hidrat tetaplah dapat terbentuk meski ada inhibitor, tetapi terbentuknya pada
daerah operasi yang lain. Maksud kita menambahkan inhibitor hanyalah supaya hidrat tidak
terbentuk pada daerah operasi yang diinginkan. Jika di plot di kurva kesetimbangan, hadirnya
inhibitor akan menggeser kurva kesetimbangan ke arah kiri, maksudnya, lebih butuh tekanan
yang lebih tinggi lagi atau temperatur yang lebih rendah lagi supaya hidrat terbentuk.

Keluarga glycol, seperti EG, DEG, TEG dan TREG bisa menyediakan kemampuan yang lebih dari
metanol untuk antisipasi pembentukan hidrat. Secara nalar saja gugus hiroksil dan
hidrokarbonnya saja lebih dari metanol (maklum, berat molekulnya kan lebih besar dari
metanol). Sebagai akibat besarnya harga berat molekul glycol, do’i ini punya harga volatility
yang rendah, sehingga relatif mudah di-recovery. Engga heran juga jadinya harganya relatif
lebih mahal dari metanol……hukum ekonomi…high quality-high cost, low quality-low cost, mau
dapat yang bagus, mana bisa bayarannya murah! Jadi engga heran, metanol lebih sering
diinject di choke-choke sumur ketimbang glycol. Dan kalau dibalik, tentunya ada pertimbangan
yang sangat special, atau pasti anda adalah seorang yang tajir (=kaya) sekali he..he…
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Kata orang-orang pintar dahulu, amoniak pernah dijajal kinerjanya sebagai inhibitor hidrat.
Awalnya amoniak menunjukkan kinerja dua kali lebih bagus dari metanol. Tetap untuk jangka
waktu yang lama, eh ternyata dia mulai bereaksi dengan karbon dioksida dan air dan
membentuk padatan amonium karbamat, karbonat, serta bikarbonat. Ketiga zat tersebut
ternyata lebih ‘menjengkelkan’ ketimbang hidrat. Apalagi penanganan amoniak sendiri butuh
safety concern tersendiri. So industri kemudian menolaknya….

Ada satu lagi inhibitor hidrat yang jarang digunakan karena bisa menyebabkan korosi, yaitu air
laut. Garam yang terkandung di air laut ternyata sanggup menarik molekul-molekul air yang
sedang ‘mengerubungi’ hidrat. Tarikan ion-ion garam tersebut lebih besar dari gaya Van der
Waals yang mengikat molekul hidrokarbon (pembentuk hidrat) dengan air. Dan lagipula, adanya
garam di air ternyata juga menurunkan kelarutan gas-gas alam di dalam air. Seperti yang sudahsudah, dibutuhkan temperatur yang lebih rendah lagi dan tekanan yang lebih tinggi lagi supaya
hidrat dapat terbentuk.

3.7.5.5 Inhibitor kinetika – Ilmu yang belum lengkap

Dari

semua

cerita

tentang

hidrat,

umumnya

berbicara

tentang

termodinamika

pembentukannya, serta bagaimana cara menggeser atau menghindari kurva pembentukan
hidrat tersebut. Padahal, ada satu cabang lain yang sedang dikembangkan, yaitu kinetika atau
laju pertumbuhan hidrat. Hanya saja, katanya sih ilmu ini belum lengkap.

Teori Kebimbangan Metana

Contoh sederhana adalah gas metana. Perhatikan kurva pembentukan hidrat dari gas metana
murni serta bandingkan dengan gas yang terdiri dari metana dan etana. Kurva dari metana
tersebut akan berada jauh di atas kurva gas metana dan etana. Artinya, komposisi gas metana
dan etana lebih mudah membentuk hidrat ketimbang metana murni.
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Selidik punya selidik, Prof. Sloan bilang lagi, bahwa kristal hidrat itu terdiri dari dua struktur,
struktur I & II. Metana bisa menjadi hidrat yang berstruktur I ataupun yang II. Tetapi, rasio
diameter molekul metana terhadap diameter molekul sarang air, untuk struktur I & II cuma
berbeda 0.5%. Dan pusinglah metana, mau pilih yang mana? Akibatnya, pembentukan hidrat
dari metana murni butuh waktu tertentu. Waktu ini dikenal sebagai waktu induksi. Jadi ketika
metana dikasih etana, maka dia lebih cepat membentuk hidrat, karena etana sukanya di
struktur I. Kalau metana dicampur propana atau isobutana, dia juga akan cepat membentuk
hidrat, tidak butuh waktu induksi, karena propana dan isobutana cuma bisa membentuk
struktur II. Maklum diameter molekul kedua zat ini cuma bisa ditampung oleh struktur II.
Perhatikan implikasinya terhadap gas-gas alam yang ada, kan tidak ada yang murni metana.
Berarti jika terbentuk hidrat, waktunya akan sangat cepat sekali, karena waktu induksinya
mungkin tidak ada. Benarkah?

Menurut Larry PhD., kawannya Prof. Sloan, meskipun ilmu kinetika hidrat belumlah lengkap,
tetapi ternyata operasi-operasi produksi gas di laut utara sudah ada yang menggunakan
inhibitor yang berbasis kinetika. Untungnya apa? (sebuah pertanyan yang wajar kan?)
Untungnya, tidak butuh laju alir inhibitor sebesar metanol. Tahukah anda kebutuhan metanol
untuk inhibitor hidrat terkonsumsi jadi tiga bagian: pertama untuk inhibitor, kedua metanol
yang loss di fasa gas, dan yang ketiga adalah yang larut dengan hidrokarbon cair. Walah, rugi
dong awak!

Berdasarkan pertimbangan ekonomis inilah orang-orang mulai mencari cara lain.

Allah itu Maha Besar – sungguh!

Ketika kondisi termodinamika sedemikian kondusif, molekul-molekul hidrokarbon mulai
memasuki sarang-sarang air. Sarang-sarang tersebut kemudian berkumpul untuk membentuk
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suatu kristal hidrat, yaitu struktur I & II. Kedua struktur ini terus membentuk suatu inti dari
kristal. Inti dari kristal inilah yang selanjutnya berbiak menjadi hidrat yang padat.

Inhibitor kinetika jenis pertama, lucunya juga bernama sama, yaitu kinetic inhibitor atau ada
juga yang menyebutnya sebagai anti-nucleator. Tujuannya yaitu memperlambat pembentukan
inti dari kristal hidrat. Menurut kepala penelitian hidrat dari perusahaan minyak raksasa Shell,
Pak Klomp, prinsip kerja utama dari inhibitor anti-nucleator adalah mencuri salah satu
kemurahan Allah yang diberikan kepada ikan-ikan di sekitar daerah kutub.

Air laut akan membeku jika suhu mencapai di bawah –1.9 C, tetapi mengapa ikan tidak
membeku? Allah Maha Kuasa, maka dengan enaknya dia bisa memberikan ikan suatu
kelebihan, yaitu dapat mengeluarkan semacam protein yang akan membungkus calon inti es,
sehingga pertumbuhan kristal es menuju inti kritis menjadi terlambat, dan ini yang
menyebabkan ikan tidak membeku.

Mencermati hal tersebut, Shell mengembangkan suatu inhibitor yang berprinsip kerja serupa,
yaitu dengan membungkus Kristal-kristal hidrat tersebut (struktur I & II) sehingga susah
mencapai bentuk inti-nya, sehingga padatan hidrat tidak terbentuk. Perkembangan riset
selanjutnya membuktikan bahwa penggunaan protein tersebut ternyata tidak ekonomis untuk
skala besar, dan mulai lagilah orang-orang Shell mencari-cari chemical yang lebih murah tapi
berkinerja seperti protein ikan. Terpilih suatu jenis polymer yang diharapkan berkinerja sama
dengan yang dipunyai ikan tadi. Ternyata, menurut Pak Klomp lagi, kinerjanya malah lebih jelek.
Tetapi ini memberikan suatu pencerahan, bahwa ternyata anti-nucleator punya keterbatasan,
yaitu bahwa tidak semua permukaan dari kristal hidrat dapat diselubungi pada suatu dosis
inhibitor yang ekonomis. So… good bye anti-nucleator…

Usaha Shell membuahkan hasil kembali, yaitu dengan ditemukannya inhibitor kinetika yang
dinamakan anti-agglomerant. Inhibitor ini bekerja justru dengan membiarkan inti kritis hidrat
terjadi, tetapi dia akan menghambat pertumbuhan inti tersebut menjadi padatan hidrat yang
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lebih besar. Prinsip kerjanya adalah dengan ‘menempelkan’ bahan kimia khusus ke badan dari
inti-inti kristal hidrat sehingga ketika akan menyatu menjadi hidrat yang besar, tidak bisa
jadinya, karena terhalang oleh bahan kimia tadi. Mungkin kerjanya mirip-mirip surfactan seperti
deterjen. Biarlah banyak inti hidrat yang tersuspensi di air, asal jangan memblock pipa, begitu
kira-kira. Jenis inhibitor ini terbagi dua, satu yang larut di air, dan satu bisa larut di hidrokarbon.
Dosisnya? Cuma 1% dari laju air yang ada… joss juga nih! Katanya sih, Shell udah mendekati dua
perusahaan chemical terkemuka yaitu Baker Petrolite dan Akzo Nobel untuk membuatnya
dalam skala besar, dan tentu saja menjualnya…

Anyway, storynya sampai di situ saja...

Pertanyaan orang awam yang muncul adalah, kapan sih saat yang tepat untuk memilih
menggunakan inhibitor termodinamika atau kinetika. Well, saya juga tidak tahu, tapi melihat
ulasannya Pak Klomp, anti-agglomerant baik digunakan jika operasi hidrokarbon anda jauh
berada di dalam daerah pembentukan hidrat. Jika cuma sedikit masuk di daerah hidrat, ya pilih
yang termodinamika dulu lah.. (itu maksudnya mungkin…). Tapi ada satu point yang mungkin
berguna. Jika menggunakan anti-agglomerant yang berbasis larut di air, hati-hati jika sumur
anda high water-cut, bisa-bisa dia lebih memilih larut di air ketimbang ‘bergabung’ dengan inti
kristal hidrat….

3.7.5.6 Step Ahead

Semua tulisan di atas ada satu benang merahnya, yaitu melulu menjelekkan hidrat. Tetapi
benarkah dia tidak berguna sama sekali. Apa iya Tuhan menciptakan sesuatu tanpa maksud?
Tentu saja tidak.

a) Di daerah yang umumnya dingin, gas-gas alam yang terjebak di bumi ternyata ada yang
membentuk hidrat. Menurut dua ahli hidrat terkemuka dunia, yaitu Prof. Makogon yang
mewakili dunia timur serta Kvenvolden, yang mewakili dunia barat, menyatakan bahwa
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total jendral jumlah gas yang terjebak di perut bumi dalam bentuk hidrat, adalah
melebihi kandungan energi dari total bahan bakar fosil yang ada dunia?? Meskipun
mengatakan hal yang sama, namun Thomas M. Quigley dari BP Sunbury mengatakan
jumlahnya tidak sebesar itu.

Masalah yang berat diselesaikan untuk kasus reservoir dalam bentuk hidrat adalah,
letaknya yang tersebar serta kondisi pengeboran yang katanya tidak stabil, benarkah?
Anyway, dalam bukunya, Prof. Sloan juga menyebutkan bahwa ada beberapa field di
Rusia yang menghasilkan gas berbasis reservoir hidrat, dan sudah beroperasi lebih dari
27 tahun! Bagaimana metoda operasinya? To be honest, I’m blind, tapi saya kira
menggunakan prinsip-prinsip peluruhan hidrat, entah itu dipanasi, yaitu di-inject pakai
fluida yang panas, atau di-depressurise. Oke, kita tidak akan terlalu jauh ke situ….

b) Denger-denger juga, masalah transportasi gas alam (pakai kapal tanker) dalam bentuk
hidrat, ternyata bisa ekonomis juga, benarkah? Setahu saya, ongkos pengangkutan gas
alam memakai pipa di offshore hanya ekonomis untuk jarak pipa yang kurang dari 2000
km. Apakah memang dengan merubahnya menjadi hidrat bisa terpecahkan? Bukankah
juga BP sekarang lagi mengembangkan pipa berjenis material tinggi (sampai grade X100
kali ya ) sehingga untuk suatu design pressure yang sama, pipanya jadi lebih tipis, yang
mudah-mudahan akan jadi lebih murah? Nah apakah dengan ini berarti jarak tempuh
ekonomis dari pipa offshore akan semakin melebar? Ah, saya tidak tahu, mungkin istri
saya yang sempat ngulik-ngulik masalah transportasi gas alam ini bisa jelasin lebih
lanjut. Mudah-mudahan dia bersedia…

c) Alternatif mengurangi pencemaran karbondioksida di atmosfer.
Ketika karbon dioksida mulai menggelisahkan masyarakat dunia, lantas orang mulai
berpikir untuk menghilangkannya. Melihat strukturnya yang stabil, tentu saja energi
untuk melepaskan ikatan molekulnya sangat besar. Pembakaran biasa tentunya tidak
bisa menghancurkannya, malah menambahnya jadi lebih banyak. Ingat kan? Hasil
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pembakaran suatu zat yang mengandung atom karbon dan hidrogen pasti akan
menghasilkan air dan… karbon dioksida. Tidak heran pembakaran bahan bakar fossil
dituding sebagai biang keladi dari akumulasi gas efek rumah kaca ini.

Pabrik gas alam tak ayal juga adalah salah satu penghasil karbon dioksida sejati, karena
umumnya pasti ada pembakaran. Bayangkanlah, jika operasi blok Alpha-D di East
Natuna dioperasikan oleh ExxonMobil, mau dikemanakan-kah karbon dioksidanya.
Katanya, 70% kandungan gasnya adalah CO2. Mau di-venting begitu saja ke udara? No
way my friend!

Jepang adalah salah satu negara yang juga mengkhawatirkan hal ini. Peneliti Jepang
mulai menaruh perhatian pada laut sebagai ‘tempat sampah’ dari CO2. Gas CO2
diinjeksikan ke dalam laut guna direaksikan dengan air laut pada kedalaman tertentu.
CO2 yang terlarut di air akan bereaksi membentuk hidrat dan garam-garam karbonat
yang mengendap di dasar laut.

Sayangnya, tidak semua CO2 ternyata bisa ‘diserap’ air laut. Tetap saja ada yang
terlepas ke udara. Tetapi kata peneliti Jepang, Pak Sakai, jika anda menginjeksikan CO2
di kedalaman 3000 m, dipastikan tidak akan ada CO2 yang terlepas ke udara, karena
pada saat itu densitas CO2 lebih besar dari air laut (laut mana ya yang kedalamannya
segitu...).

Anyway, tentu saja para ahli lingkungan sangat gusar menanggapi ide penginjeksian CO2
ke laut. Memang sih secara global, efek penginjeksian CO2 ke dalam laut hanya akan
menambah sekitar 0.016% kandungan karbon per tahun di laut jika semua CO2 di bumi
ini diinjeksikan. Tetapi secara lokal, injeksi CO2 ternyata mempengaruhi perilaku
organisme di dalam laut. Aliran CO2 menyebabkan timbulnya aliran air laut di sekitar
lubang pembuangan sehingga menimbulkan aliran makanan bagi organisme tersebut.
Bahkan katanya, saking banyaknya makanan di sekitar lubang, sampai-sampai lubang
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pembuangan itu bisa-bisa tertutup oleh organisme tadi. Engga aneh, ada gula ada
semut. Tetapi yang tidak enak di dengar adalah pH air laut di sekitar lubang
pembuangan bisa turun jadi 3,5. Asam sekali air lautnya, dan ini merupakan ancaman
serius bagi semua yang hidup di sekitar lubang tersebut…

Adakah cara lainnya yang lebih aman?

Dengar-dengar ada dua metode untuk menyimpan CO2 dalam perut bumi, tepatnya di dalam
aquifer. Di lapisan ini terdapat banyak air yang jika ketemu CO2, maka hidrat bisa terbentuk.
Apalagi didukung oleh kelarutan CO2 di air yang relatif baik ketimbang komponen gas alam
yang berbasis hidrokarbon. Jadi bukan produced water saja yang bisa di-inject ke perut bumi,
CO2 juga bisa di-inject untuk disimpan sebagai hidrat. Ide yang hebat! Sampai di manakah hasil
penelitian ini? I do not know, biarlah orang-orang yang berkompeten menjawabnya. Saya cuma
sekedar bercerita…
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3.8.

Penerapan Teori Di Lapangan

Berikut adalah cerita ketika baru saja lulus dari jurusan Teknik Kimia dan mulai bekerja di dunia
oil and gas. Tentu saja euphoria dan idealisme masih lumayan lengket di dadanya…

Ini cerita nyata:

Ada seorang insinyur proses muda dengan gayanya masuk pabrik… You know Man, I am the
king here, nobody can change the process plant without getting permission from me…

Dia berjalan melintas pabrik. Biasa, cek-cek dong. Selintas di kejauhan dia melihat kerumunan
beberapa orang di dekat fuel gas facility… Apa yang mereka lakukan di sana..? Kenapa pipa
distribusi untuk bahan bakar kompresor dan turbin gue diutak-atik…?

Nyampe di sana, dia melihat ada seorang yang potongan badannya kecil, kurus, dan
berkacamata, sedang mengotak-atik katup kendali fuel gas line. Well, gue tanya aja…

Insinyur muda (IM): “Maaf Pak, kok diutak-atik, kenapa sih?”

Dia: “Emangnya kenapa, emangnya elu bisa?!”

IM: (Dalam hati, siaaalan, siapa dia ini…??)

Dia: “Kenapa bengong, elu kaga liat itu bocor?” (sambil menunjuk ke katup kendali kedua)

IM: (Gue jawab dengan mantap) “Oh, karena dingin makanya Bapak bilang control valvenya
bocor.”

Dia: “Kalo di pabrik gini iya, tapi kalo di pabrik LNG sana, ada juga yang panas kalo bocor.”
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IM: (Wah, orang ini ngerti juga kayaknya konsep isentalphi di valve, apa dia orang TK (Teknik
Kimia), gue iseng ah…)

IM: “Pak, kenapa kalo bocor ada yang panas tapi ada yang dingin?”

Orang itu lalu memandang gue dengan rasa heran….

Dia: “Wah Dik, itu kan simple, pake aja prinsip Joule Thompson. Kan itu tergantung
koefisiennya. Jadi kalau ada pressure drop, gas itu bisa dingin bisa pula panas, bisa juga tetap
temperaturnya. Kalo tidak percaya pergi ke pabrik LNG sana…” (sambil rada senyum
meremehkan)

IM: (Sialan bener orang ini…)

Dia: (Tiba-tiba ngomong), “Adik lulusan TK ya? ITB?”

IM: “Betul Pak, saya dari TK ITB.” (bangga dong dia menyebut nama almamater gue)

Dia : “Ooo, pantesan…” (kembali sambil senyum meremehkan)

IM: (Wah...wah…, gue jadi curiga…jangan-jangan)

Dia: “Eh, elu tahu engga berapa suhu valve yang bocor tadi?”

IM: “Mana saya tahu Pak…”

Dia: “Dasar goblok…, pasti sekitar 70 F. Kalo kaga percaya nih saya kasih termometer, ukur
sendiri sana!”
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IM: (Kurang ajar dia, awas ya…, lalu gue ukur aja… Astaga bener Man, suhunya kira-kira 72 F).
“Pak, kok tahu tanpa harus ngitung sih?????”

Dia: “Heh, di sini ada rule of thumb, you know, setiap drop 15 psi, suhu turun 1 F.”

IM : (Langsung gue keluarin senjata, kalkulator). Dari absorber suhu 110 F dan tekanan 800. Lalu
tekanan di drop ke 200. berarti suhu keluaran valve = 110F – (800-200)/15 = 70 F. Wow ga
meleset!

Belum sempat selesai pembicaraan kita, segerombolan orang-orang produksi datang…

Produksi (P): “Pak, kita sudah siap Pak, apa yang harus kami lakukan…?”

Dia: ”Oke, kirim 1 orangmu di power plant, awasi tekanan gas yang masuk ke sana, bilang
segera kalau tekanannya osilasi.”

IM: “Ada kerjaan apa sih..?”

Dia: “Ini, kita mau men-switch semua fuel gas dari main header ke back-up sistem.”

IM: “Sesimpel itukan….?”

Dia: “Kalau iya, kenapa gue di sini, ini berhubungan dengan proses transient tau.” (dia rada
kesal..)

Dia: “Oh ya Pak, gue minta orang di control room mengawasi tekanan fuel gas semua
kompressor.”

P: “Ok Pak,” sambil terbungkuk-bungkuk.
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IM: (Kurang ajar, dia bisa memerintah anak buah saya seenak udelnya….)

IM: “Pak, kenapa begitu?”

Dia: “Udah, jangan banyak tanya, liat nih gue ngapain,” lalu tangannya digerak-gerakan
mengatur sesuatu di control valve.

Dia: (Bergumam), “Wah tumben kali ini rada bandel prosesnya..,“ lalu dia ngomong di radio ke
orang produksi…”Rek’, lagi banyak buka sumur HP (High Pressure) ya?”

P (Di radio): “Betul Pak…”

Dia : “Pantas, gue set segini aja ya.”

IM: “Kenapa diubah set yang dulu pak…?”

Dia: “Eeehhh, kan process gainnya berubah, ya setting nya ku ubah dong, kamu emang engga
belajar kontrol waktu kuliah dulu… masa Pak Saswinadi engga ngajarin..”

(catatan: Saswinadi Sasmojo, PhD, adalah guru besar teknik Kimia ITB dengan spesialisasi Ilmu
Pengendalian Proses. Sekarang beliau sudah pensiun).

IM: “Loh kok bapak tau Pak Sas?”

Dia: “Iya dong, kan dia suka diundang ke FT untuk seminar-seminar tentang kontrol.”

IM: (Wah, orang ini lulusan TF (Teknik Fisika) toh. Walah…, muka gue rasanya gue pengen taruh
di belakang kepala ketika dia bilang saya tidak mengerti kontrol).

Halaman | 196

Karena udah terbuka kedoknya, si insinyur muda (IM) diganti dengan TK dan bapak tua ini
diganti dengan TF

TF: “Elu pikir gue harus ngitung loop gain sama phase change-nya, yang kaya beginian pake apa
itu… kriteria Routh Hurwistcx, atau pakai Bode segala, apalagi Nyquist atau Enkuis plot… Kuno,
bego! Itu tidak nyata… malah jangan-jangan udah shutdown duluan, kamu baru selesai ngitung.
Iya kalo ngitungnya bener...”

TK: (Kurang ajar dia…) “Emangnya bapak engga ngitung sebelum tuning?”

TF: “Engga ngitung bukan berarti engga mikir, goblok. Gue berani taruhan, elu kaga tahu
penerapan control mode P, PI, PID. Gaji gua bulan ini, setengahnya buat elu kalo elu tahu,
karena yang setengahya lagi buat bini gue ha..ha..ha…”, (dia tertawa ngakak).

TK: (Kurang ajar sekali dia….)

TF: “Selesai sudah, yuk kita ke kantor gue…”

TK: (Meski gondok setengah mati, gue ikutin dia karena penasaran)

Kantornya itu sempit, ada plang besar bertuliskan “Instrument Maintenance Section”,
oh..oh…dia itu superintendentnya toh…

TF: “Masuk Dik, nih rokok…”, dia terus ngebul. Di ruang kerjanya bergeletakan spare part dan
kotak kecil ada penunjuk tekanannya.

TK: “Apa ini Pak?”

TF: “Itu controller, ya di sanalah kamu merancang mau P, PI atau PID.”
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TK: “Tapi di sini tidak ada elemen D Pak.”

TF: “Ya, karena itu buat flow.”

TK: “Kenapa Pak?”

TF: “Astaga….kamu emang engga diajarin apa artinya elemen differential di situ. Coba kamu
keliling ke seluruh plant kita, engga ada pengendali flow pake Differensial tahu. Masa yang
praktis gitu kaga tahu. Gue heran, kok perusahaan kita nerima orang kayak kamu…”

TK: (Kurang ajar banget dia…)

Tiba-tiba telpon berdering dan dia berbicara dengan orang. Sambil merokok, insinyur muda TK
itu memperhatikan sekeliling kamar bapak tua tadi, astaga Men, di pojok lemarinya yang lusuh
itu, banyak majalah yang engga asing bagi si orang TK ini, “Chemical Engineering”.

TF: “Eh Anak TK, kita dipanggil Gas Plant Control Room untuk urusan pipa ke LNG plant.”

TK: (Oh, rupanya dia sudah selesai di telpon), “Pipa?, kenapa Pak..?”

TF: “Elu belajar mekanika fluida kan?”

TK: “Iya dong pak, apalagi gas, saya kan alumni teknologi gas…”

TF: “Oke, kita lihat seberapa dalam ilmu TK-mu itu…”

Di lapangan, orang produksi meminta bantuan untuk menutup valve yang macet. Valve itu
adalah bagian dari 4 valve utama yang terdapat di 4 pipa utama, yang menyalurkan gas dari
pabrik kami dan pabrik-pabrik tetangga ke LNG plant.
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TF: “Oke, sudah selesai.”

TK: “Kenapa ditutup Pak?”

TF: “Karena kita akan menurunkan flow ke LNG plant.”

TK: “Kan kalo saya alirkan gas dengan empat pipa, kompresor kita tidak akan kerja berat karena
pressure dropnya turun.”

TF: “Siapa bilang, malah naik tau...”

TK: “Mana bisa…, pressure drop itu setara dengan laju alir massa, wong massanya berkurang,
mana mungkin pressure dropnya malah naik, instrumennya kali yang rusak…”. Si insinyur TK ini
yakin betul karena pasti si bapak TF ini tidak mengerti ilmu mekanika fluida.

TF: “Emangnya kamu pikir si Bernoulli, Panhandle, Beggs & Brill itu pinter, buktinya teori
mereka gagal di sini.”

TK: (What?!?!, doi tahu jago-jagonya mekanika fluida Men), “Oke Pak, tell me why does the
pressure drop increase with decreasing the flow?”

TF: “Ha..ha..ha.. .emangnya kamu engga pernah diajarin sama dosenmu tentang kesetimbangan
fasa…ini nih contohnya, korek gas saya.”

TK: (Astaga doi kenapa bisa tau ya…?), “Lalu apa hubungannya?”

TF : “Loh, loh, harusnya anak TF yang nanya anak TK bukan sebaliknya. Gini Dik, sepanjang
perjalanan dari sini ke pabrik LNG, gas kita akan mengalami kondensasi. Nah, kondensat itu kan
cenderung di bawah pipa, apalagi yang konturnya turun naik, dia akan bersemayam di situ.
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Makin rendah tekanan justru semakin memperparah kondensasinya, jadinya pressure drop
malah naik akibat liquid head tadi. Untuk itu Dik, kita switch pipa, dari 4 ke 3 pipa. Gue kira elu
tahu, ini kan cuma prinsip sederhana penerapan mekanika fluida dan kesetimbangan fasa…
Masa sih elu kaga tau…engga mutu looh…Kalo elu banyak kaga tau, kasih aja kerjaan proses
engineer itu ke gue…”

TK: (Kembali muka gue rasanya ditampar dia, astaga…..tapi dia emang betul Man…..)

TF: “Udah dulu ya, sudah bunyi suling tuh, kita harus makan biar kuat kerja, jangan cuma kaya
mandor, makan kuat kerja kendor.”

TK: “Ha..ha…” (tapi tertawa gue rada miris, gue tengsin bener Man…)

TF: “Jangan lupa Dik, nanti kita rapat dengan TOXX.”
TOXX adalah nama salah satu PSC - disamarkan

TK: “Oke Pak.”

…. Suasana di ruang rapat….

Ruangan rapat itu sudah penuh. Di sisi sini kebanyakan orang Melayu, dan di sebelah sana
orang bule… Perancis, Man. Dengan bahas Inggrisnya yang seperti orang kena flu, si mekanikal
engineer bule itu menceritakan kenapa PSV-nya sering ngepop. Dia mulai dengan teori-teori
mekanikal yang ruwet.

Si Bapak TF tadi, yang masuknya aja telat, tiba-tiba berkata:

TF: “You are totally wrong.”
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Bule: “What? Do you have any idea about it?”

TF: “It is simple, because you do not understand about unsteady state mass balance.”

Bule: ?????? (mukanya bingung dan merah kaya kepiting rebus setengah matang)

Bule satu lagi, yang keliatannya adalah bossnya berkata dengan bijak:

Boss Bule: “Oke Sir, would you please explain to me what is really going on here. I’d got
frustrate since our PSV were popping frequently.”

TF: “Because you install the SDV at the upstream of those PSVs in auto open mode.”

Si bapak ini berhenti sebentar untuk batuk-batuk kecil, “I am sorry…, you know, your SDV uses
pressure switch high (PSH) to trigger closing. But, because the rotation of your valve is too slow
to close, the pressure already rise up to PSV setting so your gas release to vent stack.”

Boss Bule: “Oh, I understand…” (sok ngerti keliatannya)

TF: “Not yet, let me finish my explanation. Once your PSV popping, pressure of the pipe
segment between PSV and SDV will suddenly decrease. At that time, the SDV which is in
travelling time to close, will go back again to open because it feels no high pressure anymore
so the SDV and PSV will be in oscillation (open and close). Imagine this happen repetitively, so
your PSVs will be damaged.”

Boss Bule: “Oh great, okay, I will ask my process engineer to calculate the proper setting of PSH
and give it to you for review.”
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TF: “Why should you give to me? I am not a process engineer.” (Sambil melirik mengejek si TK,
sialan…)

Boss Bule itu terkesima: “So you are not a process engineer. Ok, anyway gentlemen, we close
this very fast meeting, thank you.” Dan meeting pun bubar….

Si TK itu merenung, sambil mengira-ngira... Apa iya ya karena selalu berasumsi steady state,
semua di pabrik jadi keliatan mudah. Tiba-tiba…

TF: “Eh jangan bengong, tenang Dik, nanti ta’ didik kamu belajar proses transient, dan bukannya
steady-state atau istilahnya apa itu dulu kamu pernah sebut-sebut, tunak he..he… Kalau ikan
tuna sih saya suka.”

TK: (Gue udah cape ngomong sialan, jadi lebih baik diem aja)

TF: “Daripada bengong, mendingan ke shop gue.”

Di-shopnya, ketika si TK dan si Bapak TF ini lagi asik-asik ngobrol, datanglah teknisi (T) seraya
tergopoh gopoh.

T: “Pak, proteksi katodik di sana harus segera di pasang. Kami sudah merangkainya seperti ini
apa betul?”

TF: “Sebentar, ta’ cek dulu modelnya, elu pake impress current atau sacrifice anode?”

TK: (Astaga, gue kira cuma anak TK yang tahu model-model gituan..)

T: “Kayaknya model impress current.”
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TF: “Oke, ta’ cek dulu diagramnya.”

TK: “Diagram apa itu Pak?”

TF: “He..he.., elu pasti heran gue bisa baca diagram ini.”

TK: (Astaga , diagram Pourboix, Man…si doi tau… walah walah…)

TF: “Oke Mas, segini saya kira cukup.”

T: “Terima kasih Pak….”

Dan teknisi itupun ngeloyor pergi……. ……..

Si TK itu kembali berpikir. Kalau dulu waktu OS (Orientasi Siswa) senior-senior gue pernah
ngomong bahwa TK itu seperti bulan yang bisa mengelilingi matahari, kayaknya orang TF itu
persis pesawat ulang alik, ya bisa ngelilingi bumi, bulan, dan yang pasti bisa bolak-balik ke bumi.
Sedangkan bulan mana bisa… yang bulan lihat cuma permukaan bumi aja…

Hari-hari berikutnya si insinyur TK ini karena kesibukan kerjanya, jadi jarang ketemu dengan si
orang tua “aneh” alumni TF itu. Sampai suatu saat si Pak Tua TF itu nelpon.

TF: “Dik TK, mau ikut rapat penting engga?”

TK: “Apa itu Pak…?”

TF: “Kita mau test ESD system kita.”

TK: “Apaan tuh….?” (wah ini kesempatan gue ngorek-ngorek yang aneh dari doi nihhh, hi..hi…)
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TF: “Hhhhhh….,” dia mendesah napas panjang, “Pokoke elu mau ikut kaga? Nanti abis itu elu
baru gue tatar apa itu arti ESD.”

TK: “Oke deh.” (sialan, apaan lagi nih…)

Gedung itu besar, mirip meja bundar. Terlihat para superintendent pabrik minyak dan pabrik
gas duduk dengan angkernya. Disisi lainnya ada Gas Coordinator, itu tuh… yang ngatur
koordinasi pasokan gas ke pabrik LNG. Dan lagi-lagi Pak TF itu yang ngomong…

TF: “Bapak-bapak sekalian, program ini akan memastikan pabrik kita itu sampai di mana tingkat
keamanannya, dan bla..bla..bla... Untuk itu adalah sangat penting untuk mem-verifikasi
Emergency Shutdown System kita guna meyakinkan sampai berapa tingkat kehandalannya,
sehingga kita akan dapat gambaran, tindakan apa yang harus dilakukan, dan bla..bla…”

Si TF ini bercerita dengan lancar, termasuk ketika ditanya kemungkinan apa yang akan terjadi
kalau ada instrumentasi yang gagal bekerja dan menimbulkan overpressure.

TF: “Well…, tenang Bapak-bapak, kita masih punya proteksi pabrik selain ESD, yaitu PSV and
bla..bla…” Lalu Gas Coordinator menjelaskan waktu yang tepat untuk melakukan itu dan
seterusnya, sampai pengaturan orang-orang, dan seterusnya, dan seterusnya…

TK: (Oh, ESD itu Emergency Shutdown System toh, apaan lagi tuh, perasaan engga pernah
denger sebelumnya). Si insinyur TK itu hanya diam saja sepanjang rapat. Sampai rapat berakhir,
dia hanya dianggap angin lalu. Kasihan…

Si insinyur TK itu membuntuti Pak TF: “Pak…”

TF: “Apa Dik?” (sambil dia senyum-senyum)

Halaman | 204

TK: (Memang empet gue liat mukanya, tapi gimana dong, gue butuh dia, Men…). “Apa sih
sebenarnya ESD itu..?”

TF: “Elu kaga tau lagi ya, pantes aja tadi di rapat elu cuma diem kaya arca ha..ha..ha…. Oke, ikut
gue ke shop.”

Di shop….

TF: “Gini young man, sebelum elu nanya hal-hal yang usang, gue tanya sekarang, emang waktu
ngebuat pabrik, setelah elu ngelakuin FEED, elu buat apa?”

TK: (Astaga naga, dia anggap yang pengen gue tanya ini udah usang baginya, eh dia tahu FEED
juga men..). “Ya buat PFD dong.”

TF: “Pake hysim-mu yang tunak itu, gitu…?” (dulu namanya hysim…sekarang hysys)

TK: “Betul pak…”

TF: “Abis itu…?”

TK: (Apaan ya…, gue kok kaga tau). “Engga tau Pak.”

TF: “Ha..ha..ha... Elu itu ngaku-ngaku insinyur proses, abis buat PFD kaga tau harus apa ha..ha…
Elu pikir pabrik kita itu cuma diatas kertas lalu langsung jadi? Kalau gitu sih mendingan elu
belajar sama orang yang buat candi Prambanan…. Masa dulu engga diajarin…?”

TK: (Kurang ajar dia…). “Wah, jangan bawa-bawa masa lalu segala dong Pak…”
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TF: “Emangnya kenapa…? Denger-denger elu kan ngerancang pabrik kimia sebelon lulus, terus
udah lulus gini kok bego ha..ha..ha..”

Si Insinyur TK cuma diam aja. Dia keliatannya udah kebal dengan perangai si tua aneh TF ini.
Suasana diam sesasat, lalu si pak tua TF itu ngeluarin selembar kertas dan mulai corat-coret
sambil mulutnya ngebulin asap rokok dan nyerocos dengan fasihnya. Tapi intinya adalah dia
menjelaskan safety hierarcy pabrik kaya gini…

Typical Layers of Protection in Modern Chemical Plants:

1. Process design Inherently Safe Process Inherently Safe Equipment
2. Basic Process Controls & Process Alarm and Operator Supervision
3. Critical Alarms, Operator Supervision, & Manual Intervention
4. Automatic Safety Instrumented System
5. Physical Protection (Relief Devises, PSVs )
6. Physical Protection (Containment Dikes )
7. Plant Emergency Response
8. Community Emergency Response.

TK: “Pak, pasti bapak punya bukunya, copy dong…”

TF: “Enak aja lu, beli dong, masa gue aja punya eh elu yang ngaku-ngaku rajanya pabrik kaga
punya?”

TK: “Oke deh Pak, wong sama temen aja..”

TF: “Oke, nih ta’ pinjemin, tapi jangan kaget ngeliatnya.”
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TF: Dia ngeluarin buku itu sambil jari keriputnya menuding sampul seraya ngomong, “What the
hell is this?”

TK: Astaga naga, ada lambang AIChE dengan manisnya tertera di sana…. Kenapa gue kaga
pernah liat ini dulu di kampus ya (bertanya sendiri).

TF: “Dik, wong gue aja heran elu sampe kaga tau dapur sendiri…, yang gini-gini sudah di jual
bebas bak kacang goreng di luar sana . Dosenmu itu punya, pasti punya, mereka itu kan ikut
anggota AIChE seperti saya ikut anggota ISA, mungkin disimpen kali biar jadi juara kelas
ha..ha..ha…”

Si TK itu tertunduk lesu sambil memegang-megang buku utama yang berlambang institusi
teknik kimia yang kesohor itu….

Cerita selesai friends…

Si TK itu ya saya sendiri, Gents… dan si aneh itu kemudian dipercaya manajemen jadi Lead
Engineer. Suatu jabatan profesional yang biasanya cuma bisa diduduki oleh orang-orang teknik
kimia. Ternyata….di balik kata-kata “bego”-nya yang bertubi-tubi, dia bermaksud membuat saya
bangkit untuk maju. Ingat Dik, jaman sudah berubah… Be prepared, mau globalisasi loo…

Sebenarnya, masih banyak hal-hal lain yang kalau diceritakan akan membuat saya malu sendiri.
Biarlah saya simpan sebagai kenangan saja…
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Apa Ini Apa Itu?
Isenthalpi: adalah istilah dalam ilmu termodinamika di mana suatu proses berlangsung tanpa
terjadinya perubahan enthalpi atau enthalpy-nya tetap. Proses tersebut di pabrik umumnya
terjadi di valve-valve.

Efek Joule-Thomson (JT): adalah efek perubahan temperatur ketika gas di ekspansi tanpa
menghasilkan kerja atau perpindahan panas. Secara umum, temperatur gas akan turun setelah
di ekspansi, kecuali helium atau hidrogen pada tekanan tinggi, yang temperaturnya setelah di
ekspansi justru akan naik. Hal tersebut ditentukan oleh sebuah angka yang dikenal sebagai
koefisien Joule Thompson – dua orang yang menemukan efek tersebut setelah melakukan
serangkaian percobaan ekspansi pada bermacam-macam gas. Gas akan turun temperaturnya
setelah di-ekspansi jika koefisient JT-nya positif. Jika koefisien JT-nya negatif, gas tersebut akan
naik temperaturnya setelah diekspansi.

Proses transient: Suatu proses di mana ada satu atau lebih dari sifat-sifat zat-zat yang terlibat
atau ada variable proses, yang berubah dengan waktu. Juga dikenal sebagai kondisi unsteadystate atau kondisi tak-tunak. Di pabrik misalnya, pembukaan sumur minyak atau gas pertama
kali akan menampilkan suatu dinamika proses tersendiri, yang membutuhkan waktu tertentu
agar stabil. Kondisi tersebut adalah kondisi transient.

Fungsi Transfer: Adalah istilah dalam ilmu Pengendalian Proses yang

menggambarkan

hubungan antara output dan input dalam bentuk Transformasi Laplace di mana variable yang
terlibat sudah dalam bentuk deviasi (deviasi dibandingkan dengan kondisi keadaan tunak).
Fungsi Transfer dapat menjelaskan secara lengkap akan kelakuan dinamik suatu output jika
perubahan pada fungsi input diketahui.

Process Gain: Yang dimaksud di sini adalah gain proses dalam keadaan tunak atau steady state.
Gain proses menggambarkan bagaimana output berubah dari keadaan tunak (steady state
pertama) menuju keadaan tunak yang kedua jika inputnya diubah.
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Routh Hurwitz: Adalah metode untuk menebak kestabilan suatu sistem dengan pengendali
umpan balik (feedback control). Dilakukan dengan menganalisa suatu respon sistem feedback
control dengan metode 2 langkah tertentu. Untuk lebih detilnya, silakan buka buku George
Stephanopoulos, Chemical Process Control, Prentice Hall.

Diagram Bode: Adalah diagram yang digunakan untuk menganalisa karakteristik kestabilan
sistem tertutup linier dalam suatu pengendalian proses. Setelah diketahui karakteristiknnya,
maka dapat dilakukan pemilihan parameter pengendali yang paling tepat untuk suatu sistem
pengendalian. Nama Bode diambil dari seorang ilmuwan, Hendrik wade Bode, seorang yang
telah menemukan metode ini. Dia merupakan pionir dalam teori pengendalian modern.

Plot Nyquist: Serupa dengan Diagram Bode, hanya saja keberlakuannya lebih umum. Menurut
teori pengendalian proses, jika ada sistem yang tidak adapat dianalisa memakai diagram Bode,
maka langkah alternatif adalah menganalisnya dengan Plot Nyquist. Untuk detilnya, silakan
lihat buku George Stephanopoulos, Chemical Process Control, Prentice Hall.

Control Mode: Adalah ragam metode untuk pengendalian yang terdapat pada elemen
pengendali atau controller, yaitu Proportional (P), Integral (I), dan Derivative (D).
•

Pengendali Proportional akan mempercepat respon proses yang dikendalikan namun
umumnya menghasilkan offset. Offset adalah perbedaan antara set point yang baru
dengan nilai akhir respon.

•

Pengendali Integral akan menghilangkan offset, namun menimbulkan error atau
penyimpangan yang lebih besar. Respon yang didapat akan sluggish dan berosilasi
dalam waktu lama. Respon dapat dipercepat dengan memperbesar nilai gain dari
controller (Kc), namun dapat berakibat sistem menjadi lebih berosilasi, dengan efek
terburuknya menjadi tidak stabil. Di lapangan, fenomena osilasi, terutama yang
mengakibatan overshoot yang terlalu tinggi, adalah fenomena yang paling dihindari. Di
dalam suatu sistem misalnya, aliran fuel gas yang melewati sebuah pressure control
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valve, jika terjadi osilasi yang mempunyai overshoot yang tinggi, akan menaikkan laju
alirannya (karena bukaan control valvenya membuka lebar) meski konsumsi fuel gasnya
konstan. Hal tersebut akan menyebabkan naiknya tekanan gas secara significant,
sehingga mungkin saja akan menyentuh set-point dari Pressure Switch High-High (PSHH)
yang ada di sistem, yang memaksa sistem untuk di shutdown. Ini adalah sebab terbesar
kenapa live-tuning merupakan pekerjaan yang paling banyak dihindari para pekerja
lapangan……karena efeknya dapat menshutdownkan proses.
•

Pengendali Derivative akan mengantisipasi penyimpangan atau error yang akan muncul
kemudian dan memberikan aksi pengendalian yang tepat, dan juga menghasilkan efek
penstabilan pada respon di sistem pengendalian tertutup. Hanya saja, jika terjadi error
atau penyimpangan yang kecil atau noise, elemen pengendali Derivative akan tetap aktif
dan dapat menyebabkan elemen pengendali akhir-nya, misalnya sebuah control valve,
akan terus bergerak, melebarkan dan mengecilkan bukaannya terus menerus.
Umumnya, untuk proses pengendalian aliran di pabrik minyak dan gas hulu, karena
karakteristik aliran dari sumur yang memang selalu dinamis, maka elemen Derivative
jarang dipasang karena malah akan menyebabkan control valvenya terus bergerak
sebagai konsekuensi dari karakteristik elemen Derivative itu sendiri (yang dapat
menebak perubahan penyimpangan yang akan terjadi).

SDV: SDV atau Shutdown Valve adalah valve otomatis yang digerakkan oleh udara
instrumentasi yang akan menutup jika diperintahkan oleh plant shutdown logic demi alasan
keselamatan proses atau proteksi terhadap orang atau asset. Posisi SDV ketika sedang tidak
bekerja adalah terbuka, dan jika dalam keadaan beroperasi, valve tersebut akan menutup dan
akan menghentikan proses yang melewatinya. SDV termasuk alat proteksi yang penting dan
merupakan final control element yang umum

PSV: Pressure Safety Valve (PSV) adalah valve yang berfungsi sebagai proteksi dari kelebihan
tekanan di suatu sistem pemroses di pabrik. Cara kerjanya adalah PSV yang mempunyai harga
setting tekanan tertentu, jika settingnya terlampaui, atau tercapai karena terjadi kelebihan
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tekanan, maka PSV tersebut akan membuka dan membuang kelebihan gas menuju flare header
sehingga sistem tekanan sistem yang naik akan kembali ke kondisi tekanan yang aman. Silakan
lihat isi buku ini selanjutnya karena akan bercerita banyak tentang PSV.

Sacrifice Anode: Adalah salah satu cara proteksi katodik guna melindungi logam dari korosi
dengan cara mengorbankan logam lain yang lebih reaktif supaya terkorosi (teroksidasi). Logam
yang akan dilindungi mempunyai harga potensial elektroda yang lebih positif dari logam yang
dikorbankan. Urutan logam berdasarkan nilai potensial elektrodanya dikenal sebagai deret
Volta. Dalam deret Volta, semakin ke kiri, potensial elektroda logam semakin negatif, logam
semakin reaktif dan semakin mudah teroksidasi. Semakin ke kanan, potensial elektroda logam
semakin positif, logam semakin kurang reaktif dan semakin susah untuk teroksidasi.

Berikut adalah deret Volta:
Li K Ba Sr Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Sb Bi Cu Hg Ag Pt Au
Sebagai contoh, besi atau Fe mempunyai harga potensial elektroda yang lebih positif daripada
Seng (Zn), sehingga jika kedua logam ini hubungkan dengan konduktor atau media penghantar
listrik, maka Zn akan mengalami oksidasi sehingga terkorosi dan Fe akan terlindungi. Metode ini
disebut sebagai sacrifice anode. Selain Seng, Alumunium (Al) sering digunakan pula sebagai
sacrifice anode terhadap Besi (Fe). Perhatikan letak Zn, Al terhadap Fe dalam deret Volta
tersebut.

Reaksi yang terjadi pada Zn atau Al adalah reaksi oksidasi, di mana elektron dilepaskan. Zn atau
Al dalam hal ini adalah anoda-nya. Reaksi yang terjadi pada Besi (Fe) adalah reaksi reduksi, di
mana reaksinya membutuhkan elektron. Di antara kedua jenis logam tersebut (Zn dan Fe, atau
Al dan Fe), elektron akan pindah dari Zn atau Al menuju Fe melewati konduktor atau media
penghantar listrik. Sedangkan arus listrik positif akan mengalir dari Zn atau Al menuju Fe
melewati media elektrolit.
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Dalam penerapannya, misalnya, sebuah pipa yang terbuat dari besi karbon yang ditanam di
tanah hendak dilindungi dari serangan korosi. Dengan demikian, pipa tersebut melalui kawat
besi (sebagai konduktor) dihubungkan dengan logam Zn. Maka elektron akan mengalir dari Zn
melewati kawat menuju besi karbon, sedangkan arus listrik (dikenal sebagai arus korosi) akan
mengalir dari Zn melewati tanah (sebagai media elektrolit) menuju besi karbon.

Arus proteksi katodik yang mengalir menuju logam yang akan dilindungi sifatnya terbatas,
sehingga proteksi katodik jenis sacrifice anode umumnya digunakan jika arus proteksi katodik
yang dibutuhkan kecil saja. Dan juga, karena perbedaan tegangan antara anoda dan katoda
terbatas, maka untuk dapat mengalirkan listrik secara optimum dari anoda ke katoda,
hambatan arus atau resistivity yang ada antara anoda dan media (di lokasi proteksi katodik
tersebut), haruslah serendah mungkin.

Impress current: Adalah cara lain dari proteksi katodik guna melindungi logam dari korosi.
Kalau pada metode sacrifice anode, aliran arus proteksi katodik dibangkitkan karena adanya
perbedaan tegangan antara dua logam, maka dalam metode impress current, arus proteksi
katodiknya disediakan oleh sumber tersendiri, yang besar arusnya dapat diatur guna menjamin
besarnya melebihi arus korosi dari logam yang akan dilindungi, sehingga logam akan terpoteksi
dari korosi.

Diagram Pourbaix: Diagram Pourbaix adalah diagram yang menghubungkan antara harga
potensial dan pH. Diagram tersebut dianggap sebagi peta yang menunjukkan kondisi potensial
(oxidizing power) dan pH (keasaman ataupun kebasaan) untuk berbagai kemungkinan fase
stabil dalam sistem elektrokimia. Diagram Pourbaix digunakan untuk menebak kondisi logam,
apakah berada dalam kondisi terkorosi, kebal, ataukah dalam keadaan terpasivasi.

FEED: Front End Engineering Design (FEED) adalah aktivitas basic engineering setelah
conceptual design atau Feasibility Study selesai dilakukan. Pada tahap ini, sebelum pekerjaan
EPC (Engineering, Procurement and Construction) dimulai, beberapa kajian dilakukan untuk
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memahami masalah-masalah teknik serta memperkirakan biaya investasi sebuah proyek. Dan
inilah ruang lingkup utama pekerjaan engineering di FEED. Pekerjaan tersebut dapat dilakukan
oleh pemilik proyek atau pihak ketiga. Hasil dari FEED dinamai FEED package yang berisi
sejumlah file yang akan menjadi basis bidding suatu kontrak EPC. Data dari FEED digunakan
sebagai masukan perkiraan biaya eksekusi proyek serta evaluasi risk yang mungkin ada.

Dokument FEED yang baik akan merefleksikan semua keinginan dan persyaratan dari pemilik
proyek sehingga dapat menghindari perubahan yang significant selama proyek berlangsung.
Komunikasi yang erat antara pemilik proyek dan kontraktor engineering pembuat FEED adalah
kuncinya. Pekerjaan pembuatan dokumen FEED dapat mencapai satu tahun jika proyek yang
akan dibangun adalah skala besar, seperti pabrik pencairan gas (LNG Plant).

AIChE: atau American Institute of Chemical Engineers. Adalah wadah professional para insinyur
kimia di Amerika Serikat. Organisasi ini banyak mengeluarkan buku-buku panduan dan referensi
mengenai ilmu teknik kimia serta aplikasinya di lapangan. Referensinya banyak dipakai di
berbagai industri kimia dan merupakan salah satu rujukan penting.

ISA: atau International Society of Automation. Dulu dikenal sebagai Instrument Society of
American. Organisasi ini serupa dengan AIChE, dengan bidang kehalian pada instrumentasi dan
automasi. Sebagaimana AIChE, ISA juga banyak menelurkan rujukan yang menjadi acuan dunia
instrumentasi dan automasi di seluruh dunia.
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BAGIAN 4: CENTRIFUGAL COMPRESSOR UNTUK PROCESS
ENGINEER
Artikel selanjutnya adalah mengenai seluk-beluk kompresor sentrifugal di mana seorang
Process Engineer sebaiknya tahu sehingga akan memudahkan pekerjaannya di lapangan.
Artikel-artikel ini sebelumnya pernah dimuat di Milis Migas Indonesia. Di sini saya tuliskan
kembali mengingat pentingnya kompresor sentrifugal dalam industri minyak dan gas bumi.
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4.1

The Beauty of Centrifugal Compressor

Centrifugal compressor plays an important role in oil and gas company, especially in a mature
field or in depleted phase. Since the gas well pressure cannot against the receiving point’s
pressure, the compressor helps to do that.

Most of centrifugal compressors have larger capacity than reciprocating compressors. Based on
experiences, installation of centrifugal compressor for higher capacity is more benefit than
reciprocating.

And because the company produces gas, and may be cheaper…, gas turbine is usually chosen as
the compressor driver (to give energy to the compressor to do the job).

As other rotating equipment, centrifugal compressor needs to be controlled. What controls are
needed?

4.1.1 Surge protection

As we knew, performance of centrifugal compressor follows the parabolic curve that represents
correlation between Total Dynamic Head vs. Flow. Most of the compressor manufacturers
choose performance curve of Discharge Pressure vs. Flow (at a given suction pressure and
temperature) or curve of Suction Pressure vs. Flow (at a given discharge pressure and
temperature at certain condition).

The surge can be simplified as the back flow from downstream of the compressor due to the
generated head or pressure cannot withstand the downstream pressure. Thus the flow in the
inside of the compressor is reversed. The damage caused by surge can totally destruct the
machine.
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Simplification explanation about surge, because of the parabolic equation usually has two
roots, x1 and x2, so it is inherently not stable. Another contribution is the physical properties of
gas which is known as compressible fluid. Therefore even though centrifugal pump has the
same performance curve with centrifugal compressor, surge never be found in a pump
operation.

So, what should we do to avoid surge? Just put a recycle line and place a FCV (flow control
valve) at that line. This FCV has a duty to maintain a minimum flow to the compressor, to avoid
surge. Ok, then we also know that surge phenomena is very fast, less than a second, so what
control element feature has to be applied in the FCV to be able to handle that fast phenomena?

Normally, FCV at the recycle line has a control action: PI modified. P (proportional) for speed-up
the action, I (integral) to eliminate offset (because you do not want the compressor to be
operated below the minimum point, do you?), and Modified… what kind is it? Since the surge
effect is very fast and causes destructive result on the equipment, so if the operating point is
close to the surge control line more than once (may be three or four times), the anti-surge
control valve (=FCV) will fully open immediately. That’s the way it works.

Another special feature on the anti-surge valve is, the device is equipped with an anti-reset
windup on the controller. What is this? As we know, the Integral (I) action is designed to
eliminate error and inherently the control loop has imperfect performance (cable, transmitter,
and so on), which could produces error continuously. It means the integral element always
works even it just only a little disturbance on the control loops. Imagine if this continuously
happen and suddenly the signal on the flow transmitter detects low flow and force the anti
surge valve to open. The anti-surge valve may delay to do the job. That’s why the designer put a
control feature to cut the output signal to the FCV and making the Integral action locked to
always be ready for the important job: to keep away from the surge line.
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4.1.2 Process Control

Gas flow (and pressure) from well is normally not stable due to natural reason. To anticipate
this condition, in the suction line of compressor, normally there is a pressure transmitter which
is connected to the speed controller of the compressor driver. So, the speed of driver (related
to the speed of compressor) controls the suction pressure. In case the speed has already reach
100% and pressure in suction still raises, the pressure control valve (PCV) on suction
compressor line releases the gas to the flare system, to prevent the system shutdown.

Especially, if more than one compressor are working in parallel, additional PCV is required to
back-up the feed to the compressor, in case one of compressor is started-up while the other
has already been running. This logically is required to compensate the delay of the process gain
in the gas flow, as well as to minimize low suction pressure of the running compressor due to
the gas is sucked by the compressor that is being started-up.

Related to the driver engine, the attached explanation on the last page may help to understand.
Since most of centrifugal compressor driver is gas turbine (GT), I just explained about GT in this
moment.

Most of GT configuration has a slight difference with the attached drawing (Picture 4.1). There
is a shaft from the air compressor that has no direct link to the power turbine (turbine), but the
power turbine shaft is direct linked to the compressor. This modification allows us to vary the
speed of the compressor easily (not necessary has to be same with the air compressor speed).

Inside of the engine, there are some specific controls that govern the compressor. If one of
these parameters exceeds the maximum value, it will govern the entire compressor + gas
turbine performance. They are the gas generator speed (GG speed, = air compressor speed),
the power turbine speed (=compressor speed), and the maximum combustion temperature (is
inferred by the exhaust flue gas temperature). For example, even the GG speed is still below
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100 % as well as the power turbine speed, but if the exhaust temperature has exceeded the
maximum value, the machine cannot increase the speed, and cannot compress more gas to the
consumer.

How about the level control valve (LCV) on compressor suction scrubber? Well, because liquid
carry over to the compressor will cause vibration on compressor, the control action of LCV
should have a fast action in case there is a liquid in suction scrubber. Yap, just put “high-gain”
control on LCV controller. High-gain means more sensitive if there is a deviation from setting
point. So, this makes LCV works faster.

Anything else? What about safety protection? Protection from high-discharge pressure, low
suction pressure, vibration, high-temperature discharges, settling out protection, fire, etc…

Mungkin bisa kita lanjutkan lain kali….

SIMPLE GAS TURBIN CYCLE

flue gas
m[=lb/hr]

fuel
Q [=MMscfd]

P1
T1
air
m [=lb/hr]

P2
T2

P3
T3
combustor

air comp.

turbin

combustor

fuel
Q [=MMscfd]

Picture 4.1 Simple Gas Turbine Cycle
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driven
equipment
(compressor,
generator

Turbine works follow the Brayton cycle. The efficiency is mainly determined by combustion
efficiency, where the main energy is used to drive the air compressor. The other portion of
energy is to drive the driven equipment, while the remaining is release to atmosphere. This is
why the simple turbine usually has low efficiency, about 30 – 40 %*)

The efficiency has a correlation:
η = 1 – [P2/P1] (γ/(γ-1))
= 1 – T1/T2.
Be careful, it is assumed that the air mass flow entering the air compressor is constant. Since
the air mass flow actually is a function of the ambient temperature, most of gas turbine has a
better performance at a lower ambient temperature.

*) Rolls-Royce® Avon Gas Generator Training Manual
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4.2

Process Engineer’s Point of View of Centrifugal Compressor – Part 2

Production Manager Standing Order: Increase gas rate immediately to get more money!!

While a company is facing challenges to produce more gas, operation department is requested
to increase gas rate with the existing facilities. The first common question is: can our centrifugal
compressor deliver more gas than current operation?

Do not rush answer that question! We must do carefully verify what the effects if we increase
the compressor rate. Suppose the gas wells are still strong enough to against current setting of
suction compressor. So, the simple thing to increase the capacity of the compressor is by
increasing the suction pressure of the compressor.

Prior to do that, the first step is, we have to review the current power available on the
compressor. Do we still have power spare to compress more gas? If yes, second question may
be: how close current operation to the T5 of turbine? Sometimes even though power is still
available, but T5 is too close with shutdown setting limit. It means you must do something,
detergent wash the turbine is a common solution.

Figure below represents a common configuration of centrifugal compressor installation.
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Picture 4.2 A Common Flow Diagram of Centrifugal Compressor System
Increasing the setting pressure of the incoming flow does increase suction pressure of the
compressor. According to the gas rule, by increasing the pressure, the actual volume of the gas
decreases, means the compressor will compress more actual volume of gases. Refer to the
compressor equation, increasing suction pressure, which is one of denominators of the
equation, causes less power requirement than the required power to compress the same rate
at lower suction pressure. Or for the same power input to the compressor, the gas compressed
increases at higher suction pressure rather than at lower suction pressure. If power input to the
compressor is continued increase, more gas can be compressed.

Increasing setting point on PT (pressure transmitter – on compressor suction) will automatically
decrease compressor speed, so the rate decreases. Then how increasing the suction pressure
can increase the gas rate? If the condition happened, it means the gas flow to the compressor is
not enough (or not fulfill the capacity)! Remember that gas rates from wells are still slightly
reduced because we increase “the resistance” at suction compressor. The only way to increase
the speed is, increase the gas rate from the wells. This is the time to increase the opening of
the choke valve from the wells, or if possibly, open the stand-by wells. This is exactly what our
manager want!
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In papers, it seems good, but there are still some considerations to be aware. Increasing PT
setting should be ‘communicated’ to the entire system of centrifugal compressor. The
centrifugal compressor system does not just consist of the compressor and driver only, but
include the suction scrubber, the inlet separator, discharge cooler, and off course the process
control, shutdown, and safety instrumentation system (e.g.: PCV, LCV, PSHH, PSV, etc). Let’s
explore more deeply.

Increasing the setting point on PT sometime gives the new number is too close with the PCV
flare (PCV-1). If it is so, then it needs to increase the setting of PCV to flare. Ok, but how if the
new setting of the PCV is too close with the PSHH setting. Then, we have to increase the setting
of the PSHH. How if the new setting of PSHH also is too close with the PSV setting of the inlet
separator (PSV-1)? Then, again, we have to increase that setting. Wait the minute! We touch
the critical safety issue here. We can’t set the PSV higher than 1.1 of MAWP’s separator as per
API RP-520, except the PSV is fire-based. (The Picture 4.2.1 shows the PSV-1 is sized based on
block discharge case). Sometimes, even though the PSV’s new setting is acceptable, we may
have to buy a new spring for the PSV. Be prepared….

Let’s say on that case, our PSV setting is far enough from the PSHH, so it is still acceptable to
increase the PSHH setting. What should we worry now? Yup, the settling out pressure of the
compressor. What is that? It is the equilibrium pressure when compressor shutdown (means
shutdown valves at suction and discharge compressor are closed) and the anti-surge valve is
opened. The settling out pressure is the equilibrium value between suction and discharge
pressure of the compressor. By increasing the suction pressure, the settling out pressure
increases. What should be worried then? The setting pressure of PSV-2, located on the suction
side of compressor. Normally, this PSV is fire-based and set at the value which is still far enough
from the settling out pressure. If you forgot to review this PSV, it could cause a problem by
frequently popping up during compressor shutdown. Remember, increasing this PSV setting
point could be a critical safety issue. We have to really carefully review it and make a balance
between increasing production rate without scarifying safety issue.
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All have been reviewed completely? I think yes, except your systems have special features that
need more consideration. It would be more challenging then.

Can I increase the gas rate by reducing the setting of compressor suction pressure? Yes, off
course. Do we need to consider other systems that may impact due to lowering the suction
pressure? Off course. All details may be explained someday.
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4.3

Process Engineer’s Point of View of Centrifugal Compressor – Part 3

Decreasing suction pressure of compressor.

Time goes fast. Everything got older, as well as your wells. Until at one time, feed to centrifugal
compressor decreases so the recycle valve opens to avoid surge. The evident is, the compressor
runs not in an efficient way. Within the same operating condition in the compressor system, it
is no doubt changing must be done to bring back the gas delivery to the maximum. Then you
have to operate compressor in lower suction pressure, to allow more gas flows.

In compressor point of view, reducing suction pressure gives notable impacts. Sometimes it is
peanut, but sometimes can make you headache. It is not rare, lowering the suction pressure
must be followed by re-arranging surge line, means re-arrange surge control line. Do not worry,
ask your manufacture to review that.

According to the compressor’s equation, reducing suction pressure for the same gas
characteristic, gives impact to take more power to deliver the same gas rate. So let’s check the
power availability. The inferential combustion temperature, T5, should be included. At that
time, reviewing compressor’s impellers could be helpful. Is it suitable to accommodate the new
operating condition? Ask your manufacture.

Suppose the new operating condition is still allowed by the manufacturer to operate the
compressor without re-staging, so anything else should be considered? How about other
support systems? Yes, let’s explore…

Lowering suction pressure of the compressor automatically decreasing pressure of the
upstream equipment, say separator. Lowering pressure in the separator gives impact to the
performance of separator, in term of the quality of separation. According to the gas law,
lowering pressure will increase actual volumetric rate of gases passing through separator.
Fortunately, reducing flow of fluid itself frequently compensates this. Why? Because of aging,
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even though the downstream pressure is reduced, the flow will not retain to the same number
as the beginning age.

Then are you free from trouble now? Not yet…, since forgetting the next important matter may
cause your vessel hi level. Yup, the next step is verification on the separator’s level control valve
(LCV) capacity. Reducing pressure in separator means reducing driving force (=pressure drop) of
liquid pass through the LCV. In this case, if you are lucky, your LCV still can handle current flow
with lower pressure drop.

Depends on how fuel gas source is taken, it could be a point that has to be considered. It is not
rare, fuel gas is taken from suction line of the compressor. Same as the separator’s LCV, all
control valves in fuel gas line should be reviewed to ensure with less pressure drop across, they
still adequate to deliver intended fuel gas flow. And because normally fuel gas piping is small,
the pressure drop along the pipe may change significantly. Why? Due to for the same pipe
diameter and the same standard gas flowrate, lower pressure gives more pressure drop. Please
consider!
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4.4

Centrifugal Compressor – Part 4

Sometimes, superficial review of process optimization, fails to recognize the effect of changing
set point around compressor. Below are examples how this problem happens.

This case is referred to the actual problem that was happened in some years ago in one
production platform at South East Ocean…

One of problem in the refrigeration system (see picture 4.4.1 below) was, how to ensure that
there was no liquid carry over to gas phase after condensed liquid was collected and separated
at Low Temperature Separator (LTS). The simple solution was increasing the operating pressure
in order to reduce actual gas velocity across the vessel.

Now, let’s think about it. How high is high? Well, this is not a simple question. Because
increasing pressure in surface facilities means increasing barrier for gas flowing from
subsurface. However, too low setting pressure at the inlet separator has a significant impact in
liquid carry over, especially if the system has foaming tendency.

Let’s try to increase the suction pressure. How to do it? Please refer to the following Process
Flow Diagram (PFD) at Picture 4.4.1.

The control of compressor system can be simplified below:

The basic control philosophy is “suction pressure is controlling, with high discharge pressure
overrides”. If the compressor suction pressure goes below the set point, the turbine speed
decreases in order to build up the suction pressure. If the suction pressure goes above the set
point, the turbine speed increases in order to take in more gas and thereby reduce the suction
pressure. However, during increasing the suction pressure, if the discharge pressure goes above
its set point, there will not be any further increase in the turbine speed, and this would make
the anti-surge or recycle valve opened.
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Surge in compressor is caused due to the compressor receives insufficient flow at the operating
pressure. The surge in compressor could be avoided by either decreasing the differential
pressure across the compressor, or by increasing the flow rate through the compressor. In
some case, opening anti-surge valve may cause the process becomes not stable, since the valve
usually open in direct wide position (in order to take the compressor operations away from
surge).

The recycle system is designed to solve this potential problem. The input from suction and
discharge sides are compared to get the lowest signal, then the output is proceeded to the
another selector to compare the number with the signal from anti-surge controller. So, the
system is designed to open the recycle valve first prior the anti-surge valve takes action. This
hopefully will minimize the plant from transient condition, e.g. to minimize opening anti-surge
valve.

In the refrigeration system above, the recycle system also functioned as the total plant outer
control, in case the buyer demand is low - below the normal compressor capacity.

By understanding this control principle, then we go to our intention: increase the suction
pressure to compress more gas.
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Picture 4.4.1 Refrigeration System
The risks that probably come from these actions are:

1. Decreased gas rate from wells.
2. Inadvertent gas to flare due to overlook to raise up setting point of pressure control
valve.
3. Repetitive compressor’s suction scrubber PSV passing to flare in case compressor
shutdown due to increasing in equalizing (settle out) pressure of compressor
4. Compressor shutdown caused by hi-hi suction pressure.

Increasing suction pressure is conducted by increasing pressure setting on ‘speed’ PC. Then, by
automatically, compressor’s speed decreases. Let we assume that the wells are still strong
enough, so the feed gas to compressor will not be decreased. We also have to carefully reset all
related pressure control valve (PCV) setting to flare system, as well as verifying all pressure
switches high-high (PSHHs).
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In this case described above, we had identified the increasing suction pressure would not cause
problem on settle out pressure, and also not jeopardized suction scrubber PSV nor activated
PSHH on compressor’s suction side. Everything was Ok.

Increasing suction pressure was done. But then suddenly compressor was shutdown with notice
of “cool down shutdown alarm”! The Anti-surge valve opened and the speed of compressor
decreased slowly….

Why? Why was anti-surge valve opened while we were still far from surge region?

Yes, we were still far from the surge region, but increasing suction pressure for a given same
gas feed rate means decreasing the driver engine speed.

Driver for compressor is using gas turbine. Gas Turbine operation follows the Brayton’s cycle.
Air is fed to the air compressor, that usually have multi-stages and axial type. In the combustion
chamber, air is mixed with fuel and burned to produce heat energy. This energy is converted to
the flowing energy then create a force that able to rotate the turbine plus power turbine.
Power turbine drives the compressor to rotate (work).

The air compressor, also has protection from surge. At the picture 4.4 above, normal surge
control is by bleeding off the air from its casing via 2 bleed off valves.

As the suction pressure increases, the speed of the driver decreases. At that time, the axial
compressor’s operating region is close to its surge region, then it commands the driver system
to allow him opening the bleed valves. The further action is automatically run, followed by a
cool down shutdown.

The above explanation gives us a lesson learn to verify the minimum of driver speed (NGP=gas
producer speed) as one of the parameters that we have to consider during conducting a plant
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optimization. The simple solution was increasing feed to the compressor. But all above are the
things that we have to consider from that simple plant solution.

We have learned this today….
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4.5

Centrifugal Compressor - Part 5

Case:
Several stand-by wells must be opened to cover demand as per buyer’s request. Those wells
are associated-gas well, means gas are produced from oil wells. Normally, what operation
crews doing is conduct a close monitoring of oil processing facilities to ensure the system is
ready to accept additional oil and water load.

Centrifugal compressor, is normally “happy” to receive additional load… as long as its NGP (gas
producer speed) is still adequate, as long as the inferential combustion temperature (T5) is far
from shutdown point, and as long as additional load would not cause hi-hi pressure on the
suction.

The condition was:
Several wells were opened in a moderated flow, but some of them had high flowing
temperature. My operator suggested to open the wells slowly, and prioritized the well that had
lower flowing temperature. At that time, I did not see a point for this reason, and then by
order, “Please speed up opening the wells!”. And soon, the compressor noticed one alarm,
“high discharge temperature”!

Suction temperature normally does not have a shutdown setting command on the compressor,
but for discharge side has.

Then I realized and appreciated what my operator said. Basically he understood about what we
called in thermodynamic term, “adiabatic compression temperature”. For the same pressure
ratio, higher temperature at inlet compressor, off course cause higher temperature on
discharge side.

As my mother said, “Tersandung itu sama batu krikil ‘Yo, dan bukan kerakal”. I believe it now….
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4.6

Centrifugal Compressor – Part 6

Can anti-surge system fails? Simple answer – yes, it can. As long as made by human, it can fail.
Not really necessary fail caused by “hi-tech” electronic control devices inside, but sometimes
caused by error when setting the surge control line. Well, this is rare. How about anti-surge
system fail caused by the process??? It’s also very rare, but it does not mean cannot happen.

Let me figure it out for you, Folks….

A set of wells just had been worked over. Then reservoir engineer expected a significant gain,
valuable 10% NPV, very quick payback period, increasing of production both oil and gas, U$D,
Rp, etc… mmmhhhh all the things that sounds good.

The long pipeline that had several tie-in points along the segment - we called trunkline - was
ready for use. Just waiting the wells set up, the Operation Superintendent was not patient and
decided to start up the centrifugal compressor. The compressor was set-up to be run in recycle
mode and not in un-load mode. “Well, rather than waiting those guys completed purging on
satellite trunkline, we can cheat the start point…”, he said. Soon, after the wells were ready, the
compressor shutdown due to vibration/surge. The compressor surge was looked like delayed to
shutdown, so hi-hi vibration took over this job. Why?

Continuing gas recirculation in compression system has impact on reducing heavier
components due to condensing gas after repetitive across after-cooler, thus molecular weight
of the gas decreases. Reducing molecular weight means you have to recalibrate your surge
slope and probably surge control line, because if not, it will not sense if it has been already
surge… then the vibration switch takes over…
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