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ABSTRAK

Kebutuhann sumber energgi yang semakiin meningkat mendorong
m
kitaa untuk mencaari dan meman
nfaatkan sumbeersumber yanng telah ada seeperti minyak bumi, batu baara dan gas alaam. Matahari sebagai penghaasil tenaga pannas
atau kalor dibumi ini mem
miliki potensi terbesar untukk dimanfaatkann. Indonesia yanng terletak digaris khatulistiw
wa
adalah neggara yang sangaat berpotensi untuk
u
memanfaaatkan dan men
ngembangkan ttenaga surya mengingat
m
bahw
wa
lokasi terssebut memilikii keuntungan mendapat pennyinaran sepannjang tahun. Energi
E
surya adalah sebuaah
teknologi untuk
u
pemanfaaatan energi matahari
m
untuk energi panas. Sebagai contooh pemanfaataan Solar therm
mal
bertemperaatur rendah paada flate blad
de solar kolekttor menjadi saalah satu moddel dalam studdi literature inni.
Sedangkann Solar Parabollic Concentratoor diperuntukaan untuk tempeeratur yang seddang. Pemakaiian solar therm
mal
dapat diim
mplementasikann pada beberappa bidang induustri, mulai inddustri makanann, minuman, teekstil, kimia daan
industri laiinnya.
Kata kuncii : solar thermaal, energi terbarrukan, industrii sel surya

Pendahu
uluan
Kebutu
uhan sumber energi yan
ng semakin
meningkat meendorong kitta untuk mencari
m
m
dan
m
memanfaatkan
sumber-sumbeer yang telah ada seperti
m
minyak
bumi, batu bara dan gas alaam. Namun
keeberadaan sum
mber-sumber energi
e
di bum
mi suatu saat
ak
kan habis dann tidak dapat diperbaharui lagi.
l
Hal ini
m
mendorong
kitaa untuk mencarri alternatif lainn yang dapat
m
menjadi
energi pengganti agaar kita lebih hemat
h
dalam
peenggunaanya salah satu alternatif
a
tersebut adalah
peemakaian eneergi surya. Matahari sebagaai penghasil
teenaga panas atau
a
kalor dibbumi ini mem
miliki potensi
teerbesar untuk dimanfaatkann. Indonesia yang
y
terletak
diigaris khatulistiwa adalahh negara yang
y
sangat
beerpotensi untuuk memanfaatkkan dan menngembangkan
teenaga surya meengingat bahw
wa lokasi tersebbut memiliki
keeuntungan menndapat penyinaaran sepanjang tahun.

Energi surya yang diterim
ma oleh bumi adalah
k sinar
radiasi dari gelombanng sinar infrarred matahari ke
ultravioolet. Energi iini tergantungg dari cuaca berikut
lokasi dan keadaann permukaan itu sendiri. Secara
keselurruhan rata-rataa energi suryaa yang jatuh kebumi
k
sekitar 1000Kwh/meeter2. Hal ini memungkinkaan kita
but sekitar 25%-33%
untuk menggunakan energi terseb
dari en
nergi yang dippancarkan (1). Sedangkan menurut
m
sebuahh artikel di ooeearth jumlahh total energgi yang
dipancaarkan dari peermukaan mattahari sekitar 63.000
watt per
p meter perssegi (2). Solarr thermal mem
megang
peranann penting dalam
m pemanfaatan
n energi ambiennt yang
banyakk terjadi di Inddonesia. Rata-rrata matahari bersinar
b
di daerrah Indonesia sekitar 12 jam
m per hari. Jika saja
dibutuhhkan waktu 3 jam rataa-rata untuk proses
pemanffaatan solar thhermal maka hal tersebut menjadi
m
sangat bermanfaat untuk kepeentingan masyarakat
ma di daerah peedesaan.
terutam

Pengguunaan Energi Surya
S
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Tenagaa surya termal adalah energii hijau nyata
yaang
meninngkatkan
p
pembangunan
ekonomi
beerkelanjutan dan
d masyarakaat dan tidak memiliki
m
efek
po
olusi
lingkungan.
Seejak tahun 1980-an, dengann peningkatan biaya bahan
baakar fosil, su
urya teknologgi generasi termal
t
telah
diiberikan luas Investigasi dan Analisiss Gabungan
Peengoperasian Solar
S
Thermall Power dan perhatian
p
dan
diikembangkan dengan cepat.. Pada tahun 1981, 1MW
So
olar termal perrtama di duniaa dibangun di Sisilia, Italia
deengan sembilan Negara-neegara Eropa. Pada tahun
19
982, kekuasaaan lain skalaa besar matahhari menara
deengan kapasitaas 10MW didirrikan di selatann California.
Seetelah ini, bebeerapa jenis ekssperimen yang berbeda dan
taanaman demonstrasi dibang
gun di Jepanng, Spanyol,
Issrael,
Australia
dan
negara-neggara
lain,
m
mempromosikan
n pembangunaan teknologi tenaga
t
panas
(3)
m
matahari
Secara umum solarr thermal dippakai untuk
beeberapa aplikasi yang sangatt membantu maanusia dalam

melakuukan pekerjaann sehari-harinyya. Aplikasi ttersebut
berfunggsi sebagai :
a, Pem
manas
Pada prosess pemanasan, secara umum
m solar
thermaal digunakan unntuk memanaskkan air, udara dan zat
lainnyaa. Jika energi inni digunakan untuk
u
memanasskan air
dengann panel kolektoor, maka kem
miringan dan orientasi
panel sangat pentiing untuk tiingkat energii yang
ditangkkap. Permukaaan kolektor haarus berorientasi pada
matahaari sebanyak mungkin.
m
Kebaanyakan pemaanas air
matahaari kolektor addalah tetap seecara permaneen pada
atap baangunan dan tidak dapat diseesuaikan. Sistem
m yang
lebih canggih
c
digunaakan untuk peembangkit listrrik dan
perangk
kat pelacakan mengikuti maatahari melalui langit
pada siiang hari.
Penggunaan energi matah
hari sebagai pemanas
dapat diklasifikasikan
d
n kedalam beb
berapa sektor iindustri
seperti :

Tabel 1. Penggunaan
P
soolar thermal daalam Industri (4)
Industri

Pem
makaian

Tem
mperatur yan
ng dibutuhkan
n
(◦C))

Makanan dan
d minuman

Pengeringan
P
(Drying)
Mencuci
M
(Wasshing)
Pasteurisasi
P
Boiling
B
Sterilisasi
S
Heat
H
treatmen
nt

30 - 90
9
40 – 80
80 – 110
1
95 – 105
1
140 – 150
40 – 60

Tekstil

Mencuci
M
(wasshing)
Pembilasan
P
(b
bleaching)
Dyeing
D

40 –8
80
60 – 100
1
100 – 160

Kimia

boiling
b
distilling
d
various
v
chemical processe
es

95 – 105
1
110 – 300
120 – 180

Industri laiinnya

Pre-heating
P
boiler feed watter
Heating
H
of pro
oduction hallss

30 – 100
1
30 – 80

b. Solar Poond
Seebuah kolam matahari (ssolar pond)
adalah kum
mpulan air asiin yang bertinndak sebagai
kolektor skala
s
besar deengan penyimppanan panas
yang tidak
k terpisahkann untuk mem
masok energi
panas. Sebbuah kolam matahari
m
dapaat digunakan
untuk berb
bagai aplikasi seperti proses pemanasan,
desalinasi, pendinginan, pengeringan dan
d generator
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pembanngkit tenaga suurya. Di Indonnesia masalah ini
i
belum terlalu dikennal karena maasih belum adda
tempat yang dijadikaan model sebagai solar ponnd
seperti di Mesir dan IIsrael. (5)
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c. Pendinginan

Dengan prooses Rankine, kolektor sollar
diperlu
ukan untuk pennguapan (uap air atau freon)
yang digunakan
d
untuuk menggerakkkan turbin daan
harus dilengkapi deengan suatu kondesor yanng
berfunggsi mengkondeensasikan uap yang terjadi daan
mengem
mbalikan pengguapannya. Turbin
T
berfunggsi
sebagaii kompresor ppendingin untuuk menghasilkaan
udara sejuk. Denggan proses absorpsi,
a
sisteem
meman
nfaatkan kalor ada suhu yanng relatif tingggi
(82-93 C) dan mengggunakan laru
utan higroskoppis
dari baahan litium bromida sebagai penyerap
p
uap air
a
pada su
uatu tekanan yaang sangat renddah. (6)

Prroses refrigerasi adalah suatuu sistem yang
menjadikan
n kondisi tempperatur suatu ruang
r
berada
dibawah
temperatur
semula
(menjadikan
klus). Pada
temperaturr dibawah temperatur sik
prinsipnya kondisi teemperatur reendah yang
dihasilkan oleh sistem reefrigerasi diakkibatkan oleh
da reservoir dingin
d
(low
penyerapann panas pad
temperaturre source) yanng merupakan
n salah satu
bagian sisttem refrigerasi tersebut.

Solar Cooncentrator : Flat Platee dan Parab
bolic
Seebuah Flat Plaate (datar) ad
dalah sebuah
kotak logaam dengan kacca atau plastikk penutup di
atas dan pelat
p
absorber berwarna gelaap di bagian
bawah. Sissi dan bawah kolektor
k
biasan
nya terisolasi
untuk mem
minimalkan keehilangan panaas. Pada Flat
plate suhu yang dihasilkaan masih dibaw
wah 60-700 C
sedangkan silindrical Parrabolik bisa meencapai suhu
diatas 100 derajat Celciuus. Aplikasi ko
omersial flat
plate term
masuk binatu, mencuci mobil, fasilitas
binatu milliter dan temppat makan. Teeknologi flat
plate ini juga dapat digunakan
d
untuuk pemanas
ruangan jika bangunan terletak off-grrid atau jika
daya listrrik dikenakan
n sering paddam. Sistem
pemanas tenaga surya yang
y
paling effektif dengan
flat plate ini adalah pemanas
p
air yang
y
banyak
dipakai di rumah.
r

tertentuu hanya uap beerkualitas yangg dapat dipenuuhi

U
Untuk
Solar Parrabolic Concenntrator, sinar
matahari ditangkap
d
dan dijadikan
d
satu. Pemasangan
untuk PLT
TS, SPC ini memiliki
m
keleb
bihan antara
lain dapat mencapai
m
suhu
u 400 C, efisiennsi mencapai
14 %, biayya investasi dann operasi tergoolong sedang,
cocok denggan alam, bahaan tergolong murah,
m
hybrid
dan memilliki kemampuaan menyimpann. Sedangkan
kekurangan
nnya adalah untuk pengguunaan media

(7)

Gambar
G
1. Paraabolic concentrrator (8)

ISBN : 978
8‐602‐97742‐‐0‐7

MI‐393

Seeminar Nasio
onal Tahunan Teknik Mesin
n (SNTTM) ke‐9
Palem
mbang, 13‐15
5 Oktober 201
10

Turbin Konverter
K
Ormat
O
A
Aplikasi
solar thermal yang lain adalah
turbin kon
nverter ormat untuk pembaangkit listrik
tenaga surrya (PLTS). Refrigeran
R
darri PLTS ini
menggunak
kan pentane Peentana merupakkan senyawa
organik dengan
d
rumus C5H12 - yaaitu, sebuah
alkana denngan lima attom karbon. Istilah yang
sering diguunakan adalah isomer n-penttana, berbeda
dengan duua lainnya yan
ng disebut mettilbutana dan
dimethylprropane. (9)
Khusus
K
menyaangkut solar teermal turbin
konverter ormat
o
yang digunakan dalam
m tulisan ini,
alat tersebu
ut diharapkan memiliki
m
perann :

1.

2.
3.

4.

Sebagaii sumber kaloor prime mover
yang ddijalankan dallam temperattur
sedang ((120⁰C)
Sebagaii dasar penggaanti / penambaah
panas pada
p
system heat pump.
Efisienssi solar kolek
ktor itu cuku
up
rendah,, maka perlu
u usaha untu
uk
menaik
kkannya
Sebagaii perantara pemanfaataan
energi terbarukan dan
d
penangkaap
ambien
nt energy

Spesifikasi PLTS
P
dengan konverter orm
mat
ini dapat dilihat padaa gambar dibaw
wah ini.

Gam
mbar 2. PLTS ddengan konverrter ormat
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