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ID0200223 
PENGUJIAN KOMPONEN HEADER BOILER INDUSTRI 

PEMBANGKIT LISTRIK 

Oleh : Soedardjo S.A, Andryansyah, B. Dewi Arhatari, Muhammad Natsir, Ari 
Triyadi, Farokhi 

ABSTRAK 

PENGUJIAN KOMPONEN HEADER BOILER INDUSTRI PEMBANGKIT 
LISTRIK. Telah dilakukan pengujian komponen header boiler atau ketel uap dan 
PLTU Suralaya II dengan metode replika. Komponen header tersebut adalah pipa 
silang yang menghubungkan header keluaran pemanas lanjut primer dengan 
skunder yang telah dioperasikan lebih dari 14 tahun. Komposisi utama dari pipa 
silang adalah 2Y< Cr-1 Mo atau sering disebut sebagai baja feritik. Hasil pengujian 
replika menunjukkan bahwa tingkat kerusakan pada pipa siiang tersebut pada taraf 
tingkat A berdasarkan klasifikasi kerusakan dari Neubauer dan Wedel. Secara 
perhitungan sederhana untuk waktu sisa umur pipa silang tersebut adalah sekitar 
16,5 tahun lagi. 

ABSTRACT 

TESTING HEADER COMPONENT OF ELECTRICITY POWER INDUSTRY 
BOILER. Testing of header component of Suralaya Unit II electricity power by 
replication method has been carried out. That header component is cross over pipe 
which interconnection between Primary and Superheater Outlet Header Secondary 
Superheater Outlet Header with the operation time over 14 years. The main 
composition of cross over pipe is 2 Y* Cr 1 Mo or frequently specified as ferritique 
steel. The replication testing shown that the damage classification on those cross 
over pipe in A class based on failure classification from Neubauer and Wedel. 
Simple calculation in favor of cross over pipe remaining lifetime is about 16.5 years 
moreover. 

1 
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P E N D A H U L U A N 

Header boiler adalah komponen utama dari suatu sistem Pusat Listiik 

Tenaga Uap (PLTU berbahan bakar fosil) selain turbin, kondensor dan pompa serta 

generator listrik. Maka perlu mendapat perhatian khusus dalam pelaksanaan 

pemeliharaan, sslah satunya adalah kegiatan pengkajian umur operasi. St1. :. 

pengkajian umur boiler atau ketel uap merupakan suatu kegiatan penii^.:.. 

terhadap kondisi kerusakan yang terakumulasi sejak awal unit pembangkit 

beroperasi sampai sekarang. Pada umumnya setiap komponen ketel uap ak 

mengalami penurunan kekuatan sejalan dengan bertambahnya usia. Dari kond! 

tersebut akan berpengaruh pada keandalan, kemampuan dan keselamatan operas 

unit ketel uap itu sendiri. Dampak akhir secara keseluruhan yaitu biaya operasi dan 

pemeliharaan sistem pembangkit akan meningkat. Oleh karena itu perlu diantisipasi 

dengan melaksanakan kegiatan studi pengkajian umur ketei uap. 

Tujuan penelitian ini adalah menguji komponen header ketel luap industri 

pembangkit listrik dengan metoda replika, untuk mengetahui ada tidaknya kelainan 

header tersebut setelah dioperasikan lebih dari 14 tahun dan yang mempunyai 

rancangan operasi untuk 20 hingga 40 tahun. Yang dimaksud dengan komponen 

header ketel uap pada makalah ini adalah pipa silang yang menghubungkan antara 

pipa pemanas lanjut keluaran sekunder ke pipa pemanas lanjut keluaran primer. 

Yang dimaksud dengan metoda replika adalah pengambilan cuplikan struktur 

mikro suatu bahan tanpa memotong atau merusak bahan tersebut. Perlakuannya 

perlu ketelitian dan kesabaran yang tinggi, dengan tahap-tahap penggerindaan 

pemolesan, etsa, replika, dan diakhiri dengan pengamatan struktur mikro. 

Tingkah laku kerusakan akibat peristiwa deformasi aniar butir dan inter butir, 

kekosongan akibat peristiwa jalar (creep) dan terjadinya retak (crack) ditunjukkan 

pada Gambar 1 [1]. 

Gambar 1. Deformasi antar batas butir, jalar, dan retakan [sumber Hitachi Ltd.] 

T E O R I 

arah tegangan 

deformasi antar bu'Jr celah pemuluran retik 

2 
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Pipa silang atau cross over yang merupakan bagian dan header ketel uap 

mempunyai komposisi kimia yang mengandung 2 Vi Cr 1 Mo. Khrom (Cr) 

mempunyai sifat yang keras dan rapuh serta digunakan sebagai lapisan yang 

tahan korosi. Khrom berguna untuk meningkatkan mampu keras (hardenability) dan 

ketahanan korosi. Molibdenum (Mc) mempunyai sifat keras tetapi liat (ductile) dan 

pada suhu tinggi mempunyai sifat gaya pegas yang tetap pada suhu tinggi. Mo 

mempunyai fungsi untuk pembentuk karbida, meningkatkan mampu keras dan 

meningkatkan kekuatan pada temperatur tinggi, meningkatkan ketahanan terhadap 

korosi sumuran dan etsa permukaan benda pada baja nirkarat serta memperbaik i 

kekuatan jalar (creep). Pembentukan karbida akan menambah kekerasan bahan 

tetapi akan menjadikan bahan mudah rapuh. 

Untuk melakukan pengujian replika digunakan standar pengujian dari ASTM 

E 1351-90, tentang Standar Practice for Production and Evaluation of Field 

Metallographic Replicas [2]. Metoda pengujian replika dilaksanakan dengan 

melakukan preparasi dahulu pada objek yang akan diuji. Preparasi di lakukan 

dengan cara objek yang akan direplika dibersihkan dari pengaruh karat, 

dekarburasi dan kotoran lainnya atau digerinda (grinding) dengan kertas amplas. 

Kertas amplas yang digunakan dengan tingkat kekasaran dari 60 mesh hingga 

1200 mesh. 

Setelah itu dihaluskan atau dipoles (polished) dengan menggunakan pasta 

intan (diamond paste) dengan kekasaran 1 mikron dan Vi mikron dan kain poles 

dengan tingkat kekasaran 1200 mesh lebih sehingga permukaan benda uji 

mengkilat seperti cermin. Selanjutnya permukaan tersebut dietsa dengan 3% Nital, 

yaitu campuran 3 ml asam Nitrat ( H N 0 3 ) dan 97 ml ethanol. 

Neubauer dan Wedel [3] mengemukakan teori perkembangan jenis rongga 

(cavity) pada struktur mikro paduan baja ke dalam 4 (empat) tahap yaitu rongga-

rongga terisolasi, terarah, retak mikro dan retak makro, seperti ditunjukkan pada 

Gambar 2. 

3 
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Gambar 2. Perkembangan jenis rongga (cavity) pada paduan baja [sumber ASM] 

Untuk cacat rongga terisolasi atau tingkat A, tidak perlu adanya tinaakan 

perbaikan secara segera. Cacat terjadinya rongga-rongga yang sudah tersambung 

dan terarah atau tingkat B, maka komponen perlu diperiksa setiap kurun waktu 1 Vi 

hingga 3 tahun. Cacat retak mikro atau tingkat C, perlu perbaikan bahkan 

penggantian komponen dalam kurun waktu tidak lebih dari 6 bulan. Untuk cacat 

retak makro atau tingkat D, maka perlu di lakukan perbaikan atau pergantian 

komponen segera mungkin. 

Hubungan waktu sisa umur ( t r e m ) dan waktu operasi yang telah digunakar 

( t e x p ) adalah: 

t =t ( — - o 
Lexp 

Dengan adalah waktu sisa umur suatu komponen yang diharapkan masin 

dapat dipergunakan, sedang L^, adalah waktu operasi yang telah digunakan dan t, 

adalah waktu komponen digunakan hingga mengalami kerusakan. Perbandingan 

t^p / L yang kadang-kadang ditulis sebagai t / L, merupakan perbandingan umur 

dengan waktu operasi yang telah digunakan (expended-life-fraction) yang berkaitan 

dengan cacat tingkat A, B, C dan D untuk baja Khrom Molibdenum, yang 

ditunjukkan pada Gambar 3. Dari Gambar 3 tersebut, untuk cacat tingkat A 

mempunyai perbandingan t / 1 maksimum adalah 0,46; tingkat B adalah 0,5; tingkat 

C adalah 0,84 dan tingkat D adalah 1. 

4 
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Gambar 3. Hubungan klasifikasi cacat dengan perbandingan umur penjalaran 

untuk baja khrom molybdenum [sumber ASM] 

B A H A N D A N T A T A K E R J A 

B a h a n d a n A l a t 

• Kertas amplas dengan kekasaran 60 # hingga 1200# (mesh); 

• Kain poles, dan pasta intan 1 dan VS mikron; 

• larutan 3% Nilai, larutan tersebui adalah campuran 97 ml . ethanol atau ethyl 

alcohol yang ditambah 3 ml. asam nitrat (HN03) ; 

• Bahan pencucui permukaan benda yang telah dipoles dan di etsa yang berupa 

ethyl alcohol murni 99,98 %; 

• film replika transcopy atau cellulose acetate; 

• mikroskop PSM-2 Ollympus, dengan pembesaran 100 x hingga 200x; 

« peralatan uji kekerasan equotip. 

T A T A K E R J A 

• Permukaan benda uji digerinda berkali-kali dari kekasaran 60 mesh hingga 

1500 mesh. Cara penggerindaan untuk setiap pergantian kekasaran gerinda 

dalam satuan mesh, dilakukan saling tegak lurus untuk menghindari terjadinya 

goresan (scratcti). Bahan yang terbuang dari seluruh pekerjaan menggerinda 

sekitar 0,1 mm hingga 0,4 mm ketebalannya [5]. 

5 
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• Selanjutnya diuji kekerasannya dengan EQUOTIF untuk mengetahui m s r j i h 

ada tidaknya lapisan dekarburasi. 

• Setelah permukaan kelihatan mengkilap seperti cermin, lalu dilakukan 

pemolesan dengan pasta intan dengan tingkat kekasaran 1 mikron dan y 2 

ikron; 

• Dengan pengerjaan yang penuh ketelitian dan kebersihan yeng tinggi, 

permukaan benda uji selanjutnya dietsa (etched) berkali-kali dengan larutan 

nital. Larutan tersebut adalah campuran 97 ml. ethanol atau ethyl alcohol yang 

ditambah 3 ml. asam nitrat (HN0 3 ) ; 

• Setiap kali selesai dietsa dibersihkan lagi dengan ethyl alcohol murni 99,98 % 

hingga nampak batas-batas butir struktur mikro dari objek komponen heaaer 

yang diuji dengan jelas; 

• Segera setelah butiran struktur mikro nampak dengan jelas, baru dilakukan 

replika yang menggunakan film replika atau cellulose acetate atau dalam merk 

dagang disebut Transcopy; 

• Hasil replika selanjutnya diamati di bawah mikroskop dengan pembesaran 100 

x hingga 200x; 

• Selanjutnya diphoto untuk dianalisa ada/tidaknya cacat, degradasi butiran, 

pertumbuhan butir dan lain sebagainya; 

• Dari hasil analisa dapat diperhitungkan berapa l 3 m a lagi komponen header 

pipa silang dapat dipergunakan lagi. 

Skema header ketel uap bagian pipa silang dapat dilihat pada Gambar 4. 

Dari Gambar 4 tersebut untuk pipa silang A diambil 4 titik replika dan dari pipa 

silang B diambil juga 4 titik, sehingga untuk satu unit pipa silang diambil 8 titik 

pengujian [4]. Hal tersebut untuk mengetahui asal-usul terjadinya suatu degrada" 

bahan, apakah dari bagian las-lasan atau dari bagian logam induk. Degradasi 

tersebut juga dapat dideteksi, apakah berasal dari header pemanas lanjut keluara 1-

primer atau sekunder. 

6 
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W e l d i n g l i n e 

Gambar 4. Skema dari header ketel uap bagian pipa silang. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Lokasi pipa silang pada ketel uap PLTU Suralaya II yang diuji secara replika 

terlihat pada Gambar 5. Pipa tersebut telah dioperasikan selama 14 tahun dan 

dirancang secara keseluruhan dapat dioperasikan selama 20 tahun hingga 40 

tahun. 

Gambar 5. Pipa Silang PLTU Suralaya II setelah 14 tahun operasi [sumber Dardjo] 

Pipa silang tersebut semula masih banyak bercak-bercak dekarburisasi. 

Bagian tersebut terjadi karena kehilangan unsur karbon pada lapisan permukaan 

paduan akibat adanya reaksi dengan salah satu atau beberapa zat kimiawi pada 

suatu medium tertentu yang kontak dengan permukaan pipa silang. Dekarburisasi 

dapat dideteksi melalui jejak pengujian kekerasan dengan menggunakan peralatan 

EOUOTIP seperti yang tertera pada Tabel 1. 

7 
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Uraian s - ,>•"*<-: • v»',» 
Cata tan: , JLy : = .<satuan»ULeeZ}^ 
Dynamic, HV =Vic'kers'i- - - v * 

L 0 3 -
.* 

Lrj Rata-
^/Hrata 

H V 

Daerah las-lasan 451 435 450 445 174 H 

Daerah terpengaruh panas 446 462 522 477 i 202 
Daerah logam induk yang sudah 
dipoles 

391 404 518 46 i 194 
i 
! 

Daerah logam induk yang 
mengalami dekarburisasi 

537 538 469 515 j 239 
i 

Tabel 1. Hasil pengujian kekerasan pada pipa silang dengan equotip 

Dekarburisasi dari suatu permukaan logam yang dikenai panas akan 

menimbulkan kerugian seperti t imbulnya gejala kelelahan. Bahan yang mengalami 

dekarburisasi akan menurun sifat mekaniknya. 

Harga kekerasan pada daerah las-lasan adalah 174 HV; daerah terpengaruh 

panas adalah 202 HV; daerah logam induk adalah 194 HV dan daerah 

dekarburisasi adalah 239 HV. 

Dari Tabel 1, harga-harga dari L D 1. L D 2, L D 3 adalah harga kekerasan 

dinamik dalam satuan Leeb Dynamic yang disingkat dengan L D untuk setiap 

tumbukan, yang secara otomatis oleh alat Equotip akan dihitung secara otomatis 

harga rata-ratanya serta dikonversikan secara langsung dalam satuan kekerasa 

Vickers atau HV. 

Beberapa hasil replika pipa silang tersebut dapat dilihat pada Gambar 6. 

Gambar 6a adalah hasil uji replika pada lokasi titik COB4, dari pipa silang bagian 

barat untuk daerah logam induk, dengan perbesaran100x, dan etsa 3% Nital. Dari 

Gambar 6 tersebut nampak adanya korosi sumuran berdiameter 0,5 mm yait>. 

sutau korosi lubang setempat yang menembus benda secara tidak teratur. Gamoar 

6b adalah hasil uji replika pada lokasi titik COA1, dari pipa silang timur menuju 

header pemanas lanjut keluaran primer, untuk daerah logam induk, perbesaran 

100x, dengan etsa 3% Nital, dan tampak adanya dekarburisasi serta pertambahan 

besaran butir, dimana butir struktur mikro kiri bawah lebih besar dari kanan atas). 

Gambar 6. Hasil replika dari pipa silang (sumber Dardjo) 
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•^Berdasarkan pengamatan struktur mikro hasil replika komponen header ketel 

uap di bawah mikroskop menunjukkan bahwa dari komponen header ketel uap 

belum diketemukan indikasi terjadi rongga atau cavity, deformasi mikro butiran dan 

retak mikro. Indikasi yang diketemukan pada bagian pipa silang dari Gambar 6 

antara lain korosi sumuran, dekarburisasi serta pertambahan besaran butir 

dikategorikan kedalam bentuk cacat kelas A berdasarkan klasifikasi kerusakan dari 

Neubauer dan Wedel . 

Korosi sumuran yang diameternya sekitar 0,5 mm tersebut belum begitu 

membahayakan pipa silang tersebut. Dekarburisasi sulit dihindari karena adanya 

reaksi antara gas batubara dengan logam pipa silang yang terjadi pada sisi uap, 

yaitu reaksi antara karbon dan uap memebentuk karbon monoksida dan hidrogen, 

dengan reaksi H 2 0 + C = H 2 +CO. karbon berasal dari dalam pipa silang menuju 

permukaan pipa, bereaksi dengan gas batu bara, lalu lepas dari bahan ferit mumi . 

Bahan yang terdekarburisasi mempunyai sifat mekanik yang menurun. Kecuali 

pada kondisi ekstrem dimana lapisan dekarburisasi tersebut cukup tipis maka tidak 

akan menimbulkan sifat yang buruk terhadap bahan. 

Pertambahan butir pada sisi kiri bawah menunjukkan komponen pipa silang 

beroperasi pada suhu tinggi sekitar 580°C. Pertambahan butir tersebut dapat 

mengakibatkan komponen relatif lebih getas atau mudah retak, dikarenakan 

perambatan retak akan relatif mudah berlangsung jika hanya melalui batas butir 

yang relatif sedikit. 

Berdasarkan hubungan waktu sisa umur ( L ^ dan waktu operasi yang telah 

digunakan ( t ,^) , Gambar 2 dan 3, diperoleh perbandingan umur biaya yang telah 

digunakan sebesar 0,46. Dari rumus t ^ = t ^ [(t/W) dimana harga ( t^ /L)= 

0,45 dan t e x p = 14 tahun, maka t ^ = 14 tahun [(100/46) - 1] = 14 tahun [54/46] = 

16,434 tahun. Sehingga waktu sisa umur untuk pengoperasian pipa silang tersebut 

sekitar 16,5 tahun lagi. Karena pipa silang tersebut telah dioperasikan lebih dari 14 

tabun, maka rencana operasi pipa silang tersebut sekitar 20 tahun hingga 40 tahun 

akan dipenuhi. 

KESIMPULAN 

Komponen header ketel uap dari PLTU Suralaya II yang berupa pipa silang 

telah diuji dengan metoda replika. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ada 

beberapa kondisi tidak sempurna seperti korosi sumuran, dekarburisasi serta 

pertambahan besaran butir yang masih dikategorikan dalam taraf tidak perlu 
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adanya t i naa lan perbaikan secara segera. Dengan hasil uji replika tersebut 

menunjukkan bahwa rencana operasi pipa silang akan dipenuhi sekitar 30 tahun 
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ANALISIS KERUSAKAN PIPA BOILER INDUSTRI 

Oleh : Muhammad Natsir, Soedardjo, B. Dewi Arhatari, Andryansyah, Mudi 
haryanto, Ari Triyadi 

ABSTRAK 

ANALISIS KERUSAKAN PIPA BOILER INDUSTRI. Telah dilakukan analisis 
kerusakan pipa boiler Industri. Material pipa yang diuji adalah jenis baja karbon SA 
178 Grade A berdasarkan data spesifikasi yang diperoleh dari Pabrik pupuk. 
Tahap-tahap yang dilakukan dalam analisis meliputi; Pengumpulan latar belakang 
sejarah operasi dan spesifikasi bahan, pemeriksaan visual, uji dye penentrant, uji 
radiografi, uji komposisi kimia, uji kekerasan dan uji metalografi. Dari hasil analisis 
dan pengujian diketahui pipa tersebut mengalami penipisan ketebalan akibat erosi 
dan pada bagian lasan terdapat cacat porositas dan penetrasi tak penuh. 
Penyebab utama kerusakan pipa adalah erosi akibat kavitasi yang menyebabkan 
penipisan pada dinding pipa. Penipisan ini pada akhirnya menyebabkan kebocoran 
pada dinding pipa. Untuk mengatasi masalah ini, maka pipa tersebut harus diganti 
dengan pipa yang baiv. 

ABSTRACT 

FAILURE ANALYSIS OF INDUSTRIAL BOILER PIPE. Failure analysis of 
industrial boiler pipe has been done. The tested pipe material is carbon steel SA 
178 Grade A refer to specification data which taken from Fertilizer Company. Steps 
in analysis were ; collection of bac<ground operation and material specification, 
visual inspection, dyo penetrant test, radiography test, chemical composition test, 
hardness test, metallography test. From the test and analysis result, it is shown that 
the pipe failure caused by erosion and welding was shown porosity and incomplete 
penetration. The main cause of failure pipe is erosion due to cavitation, which 
decreases the pipe thickness. Break in pipe thickness can be done due to 
decieasing in pipe thickness. To anticipate this problem, the pipe will be replaced 
with new pipe. 
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P E N D A H U L U A N 

Boiler merupakan salah satu komponen yang banyak digunakan paca 

industri pembangkit energi dan reaktor. Umumnya boiler mengalami kerusakat 

akibat satu atau beberapa mekanisme. Mekanisme-mekanisme tersebut be r up? 

erosi, fatik, korosi lubang, proses mekanik-l ingkungan, stress corrosion crac.l 

(SCC) dan kerusakan akibat hidrogen seperti patah (fracture) ataupun stress 

rupture seperti creep. 

Salah satu bagian dari boiler adalah pipa boiler yang merupakan komponen 

utama dari suatu boiler, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui 

kondisi komponen tersebut. Untuk dapat menjamin keselamatan operasi dan pipa 

boiler, maka analisis kerusakan terhadap pipa boiler ini perlu dilakukan. Dengan 

diketahuinya penyebab kerusakan pipa boiler, maka dapat dilakukan usaha-usaha 

pencegahan maupun penanggulangan terhadap adanya kerusakan. Dengan 

demikian teknik analisis kerusakan dapat mengurangi biaya perawatan 

(maintenance cost) dari suatu komponen. 

TEORI 

Teknik analisis kerusakan pada suatu komponen diperlukan untuk 

mengetahui penyebab utama kerusakan komponen tersebut dan cara untuk 

menghindari kerusakannya [1]. 

Jenis-jenis kerusakan yang biasa terjadi diklasifikasikan sebagai berikut [2]: 

a. Saat perancangan (struktur, lokasi sambungan, lasan d3n bentuk logam) 

b. Material (pemilihan serta penyesuaian material induk dan bahan lasan) 

c. Cacat logam induk (saat pembuatan dan pembentukan logam) 

d. Saat Pabrikasi (pembuatan, pengelasan dan perlakuan panas) 

e. Saat Pengoperasian (kondisi operasi) 

Kerusakan terjadi akibat crack atau korosi atau kombinasi keduanya. 

Tahap-tahap penting dalam analisis kerusakan mel iput i : 

a. Pengumpulan data dan pemilihan sampel 

b. Pemeriksaan pendahuluan (visual examination dan pencatatan) 

c. Pengujian tak merusak 

d. Pengujian Mekanik (uji tarik dan uji kekerasan serta uji ketangguhan) 

e. Pemilihan dan pembersihan spesimen uji 

f. Pengujian dan analisis makroskopik 

g. Pengujian dan analisis mikroskopik 
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h. Pemilihan dan preparasi bagian yang akan di metalografi 

i. Penentuan mekanisme kerusakan 

j . Analisis komposisi Idmia 

k. Analisis mekanika perpatahan 

I. Pengujian simulasi kondisi operasi 

m. Analisis semua kejadian dan pengambilan keputusan serta penulisan laporan 

Satu hal penting penyebab terjadinya kerusakan adalah adanya cacat 

(defect). Dari Tabel 1 dapat diketahui beberapa cacat-cacat yang dapat 

menyebabkan kerusakan pipa [3] . Cacat-cacat tersebut dibagi dalam 2 ka tegor i : 

a. Cacat yang t imbul akibat kerusakan saat pengujian sebelum pengoperasian 

b. Cacat yang t imbul akibat kerusakan saat pengoperasian 

13 



Prosiding Presentasi Ilmiah Teknologi Keselamatan Nuklir-V 
Serpong. 28 Juni 2000 

ISSN No. : 1410-0533 
P2TKN-BATAN 

Tabel 1. Daftar cacat yang menyebabkan kerusakan pipa 

Cacat yang ; t imbul;akibatS| 

kerusakan saat pengujian'sel/elum? 

pengoperasian 

Cacat yang timbuljakibatrkerusakan 
, 'jc."'^y !_•_..; ^"...V. saat pengoperasian 

A. Cacat-cacat dalam bodi pipa : A. 

Kerusakan akibat proses 

mekanik 

Crack akibat kelelahan 

Cacat-cacat material 

B. Cacat-cacat las longitudinal : 

Submerged arc welds : 

- Weld-area crack 

- Incomplete Fusion 

- Porosity 

- Sl3g inclusions 

- Inclusions at skelp edge 
- Off seam 

- Repair welds 
- Incomplete penetration 

Electric welds (a) 
- Upturned fiber cracks 
- Weld-l ine inclusions 

- Cold weld 
- Excessive trim 

- Contact burns 

C. Field weld defects 

! B. 

Cacat-cacat dalam bodi pipa : 

Kerusakan akibat proses 
mekanik 
Akibat kondisi l ingkungan : 
- Erosi (eksternal atau internaf) 

- Hydrogen-stress cracking 
- External stress-corrosion 

cracking 
- Internal sulfide-stress cracking 
- Hydrogen blistering 

Fatigue (kelelahan) 
Akibat-akibat lainnya : 
- Secondary loads 

Weldments to pipe surface 
Wrinkle bends 
Internal Combustion 

- Sabotage 

Cacat-cacat las longitudinal : 
- Hign-hardness region (b) 

Kerusakan Akibat Erosi 

Erosi merupakan salah satu bentuk kerusakan pada pipa yang 

menyebabkan keausan secara mekanik akibat gesekan/tumbukan oleh cairan atau 

uap air pada kecepatan yang tinggi. Kerusakan ini dapat dipercepat cleh adanya 

pengaruh tumbukan partikel-partikel padat dalam cairan atau zat terhadap 

permukaan pipa atau benda. Erosi akibat partikel padat adalah bentuk keausan 

akibat gerakan mekanik contohnya: erosi kavitasi. Erosi umumnya terjadi pada 

daerah atau bagian komponen dimana arah aliran fluida mengalami perubahan. 

Erosi dapat terjadi utamanya pada bagian saluran pemasukan nosel (inlet) dan 
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saluran pengeluaran nosel {outlet nozzles), tangki bertekanan (pressure vessel) 

atau dinding pipa, elbows dan katup dimana arah aliran berubah. 

Kavitasi merupakan erosi akibat hasil formasi dan kagagalan rongga-rongga 

(kavities) dalam cairan pada lapisan batas padat-cairan. Erosi kavitasi terjadi pada 

daerah-daerah dimana terdapat kombinasi temperatur dan kecepatan aliran yang 

menyebabkan pertumbuhan dan kegagalan gelembung-gelembung uap semakin 

besar saat cairan atau uap mengalir. Komponen-komponen pembangkit uap sering 

mengalami kerusakan akibat erosi kavitasi. Efek erosi kavitasi ini menyebabkan 

terjadinya penipisan pada dinding pipa atau komponen. Erosi kavitasi paling efektif 

dihindari dengan mengurangi atau menurunkan kecepatan aliran atau temperatur, 

tetapi yang lebih banyak diterapkan adalah dengan mengurangi kecepatan aliran. 

Apabila hal ini tidak dimungkinkan, maka material atau b3han dilakukan perubahan 

untuk mengurangi efek erosi kavitasi contohnya: penggunaan bahan baja tahan 

karat (stainless steel). 

Bahan-bahan pipa boiler yang lazim digunakan di industri diantaranya SA 

106 Grade B. SA 178 Grade A, SA 234 WPB, dan lain-lain. 

TATA KERJA 

Bahan Dan A la t Yang Digunakan 

Spesimen uji yang digunakan dalam penelitian ini berupa pipa bend tube 

economizer coil yang terpasang pada boiler di Pabrik pupuk. Bahan spesimen uji 

adalah SA 178 Grade A sebagaimana diketahui dari catatan spesifikasi bahan.dari 

Pabrik pembuat Jones & Laughlin Steel Corporation Pittsburgh. Adapun tipe boiler 

adalah Heating boiler dengan temperatur air dalam pipa boiler sekitar 750 (°F) dan 

tekanan air sekitar 600 PSIG. Pipa bend tube tersebut telah digunakan selama 15 

tahun dengan diameter 2 inch dan tebal 0.105 Inch. Gambar 1 diperl ihatkan bentuk 

spesimen uji, Gambar 2 diperlihatkan spesimen uji yang terpasang pada boiler 

Pabrik pupuk dan Gambar 3 diperlihatkan skema spesimen uji. 

15 



Gambar 1. Bentuk spesimen uji 

,5 — — J 

Gambar 3. Skema spesimen uji 

Alat yang digunakan meliputi kamera foto o t o m 2 t ; s , alat NDT (dye penetrant 

dan radiografi), alat spektrometer (komposisi kimia) dan mikroskop optik ( s t r u k t u r 

makro dan mikro) serta alat DT (kekerasan) 
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CARA KERJA/METODA 

Metoda yang digunakan: 

• Pengumpulan data lama beroperasi dan kondisi operasi pipa boiler serta 

gambar/foto pipa bend tube economizer coil 

• Pemeriksaan visual dengan memoto spesimen dengan menggunakan kamera 

foto otomatis 

• Pengujian dye penetrant untuk mengetahui kondisi permukaan pipa yang dilas 

dan pengujian radiografi untuk mengetahui kondisi bagian dalam pipa. 

• Pengujian kekerasan pipa 

• Pemilihan dan pembersihan spesimen uji 

• Pemil ihan dan preparasi bagian yang akan di metalografi 

• Pengujian dan analisis makroskopik menggunakan mikroskopkop optik 

• Pengujian dan analisis mikroskopik menggunakan mikroskopkop optik 

• Penentuan mekanisme kerusakan 

• Analisis komposisi kimia menggunakan alat spektrometer 

• Analisis semua kejadian dan pengambilan keputusan serta penul isan laporan 

HASIL D A N PEMBAHASAN 

Hasi l Uj i V isua l 

Hasil uji visual diperlihatkan pada Gambar 4 dan Gambar 5. 

Gambar 5. Uji visual pada daerah tererosi dengan menggunakan Mikroskop optik 

perbesaran 78,75 X 
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Pada permukaan pipa bagian luar juga terdapat tulisan SA 234 WPB, hal ini 

menunjukkan adanya perbedaan antara data spesifikasi bahan yang ada di catatan 

PT. Pupuk Kujang dan di bahan tersebut. Untuk dapat memastikan jenis bahan 

yang sesungguhnya, maka dilakukan pengujian komposisi dan pengujian 

kekerasan bahan. 

Hasil Uji Dyo Penetrant 

Hasil uji dye penetrant diperlihatkan pada Gambar 6 dan Gambar 7. 

Gambar S. Uji dye penetrant pada saat penyemprotan cairan penetrant 

Gambar 7. Uji dye penetrant pada saat Penyemprotan cairan developer 

Hasil Uji radiografi 

Hasil uji radiografi diperlihatkan pada Gambar 8. 

Gambar 8. Uji radiografi dengan menggunakan kamera gamma lr-192 
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Hasi l Uji kekerasan 

Dari hasil uji kekerasan diketahui besar nilai kekerasan Brinnel (HB) adalah 

126. 

Hasi l Uji meta logra f i 

Uji makro 

Hasil uji makro diperlihatkan pada Gambar 9 dan Gambar 10. 

Gambar 10. Uji makro pada daerah tak tererosi dengan menggunakan mikroskop 

optik perbesaran 78,75 X 

Uji m ik ro 

Hasil uji mikro diperlihatkan pada Gambar 11 dan Gambar 12. 

Gambar 1 1 . Uji mikro pada daerah tererosi dengan Menggunakan 

mikroskop optik perbesaran 200 X 
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Gambar 12. Uji mikro pada daerah tak tererosi dengan Menggunakan mikroskoD 

optik perbesaran 200 X 

Hasi l Uji k o m p o s i s i k imia 

Dari hasil uji komposisi kimia diketahui unsur-unsur yang ada pada spesimen 

uji sebagai ber ikut : 

C = 0.17 % Cu = 0.010 % 
Si = 0.14 % W = 0.001 % 
S = 0.02 % Ti = 0.0 
P = 0.005 % Sn = 0.001 % 
Mn = 0.67 % 
Ni = 0.008 % 

Al = 0.014 % 
Pb = 0.0005 % 

Cr = 0.011 % Nb = 0.002 % 
Mo = 0.003 % Zr = 0.007 % 
V = 0.0005 % 
Fe = 98.9 % 

Zn = 0.002 % 

P E M B A H A S A N 

• Dari hasil uji visual diketahui bagian dalam pipa mengalami erosi jenis erosi 

kavitasi sehingga terjadi penipisan terhadap ketebalan pipa sehingga pipa 

harus diganti karena kemampuan bahan pipa terhadap tekanan yang bekerja 

(tekanan air) menurun sehingga pipa dapat mengalami kebocoran [4]. Dar; 

hasil uji visual juga diketahui adanya perbedaan data spesikasi bahar, antara 

data di catatan Pabrik dan yang tertulis pada bahan. 

• Dari hasil uji dye penetrant diketahui adanya cacat porositas pada bagian 

lasan. 

• Dari hasil uji radiografi diketahui adanya 2 jenis cacat yaitu cacat porositas 

jenis random dan cacat penetrasi tak penuh pada bagian lasan. Berdasarkan 

ASME Section I PW-51 untuk cacat penentrasi tak penuh (Incomplete 

penetration), maka lasan harus diperbaiki. Sedangkan berdasarkan A S M " 

Section I Appendix A-250 untuk cacat porositas jenis random diketahui untuk 

material dengan ketebalan lebih kecil atau sama dengan 3/16 inch, maka 

diameter cacat porositas tidak boleh lebih besar dari 1,19 mm (0.047 inch) 
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sedangkan dari hasil pengukuran diameter cacat diketahui ukuran diameter 

sekitar 2 mm sehingga bagian lasan tersebut harus diperbaiki. 

• Dari hasil uji komposisi kimia diketahui unsur Mn=0.67 %, padahal berdasarkan 

standar ASME Section II [5] untuk bahan SA 178 Grade A diketahui banyaknya 

unsur Mn = 0.27-0.63 (%). Sedangkan berdasarkan standar ASME Section II 

untuk bahan 3 A 234 WPB diketahui banyaknya unsur Mn = 0.29-1.06 (%). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bahan pipa bend tube economizer 

coil adalah SA 234 WPB sesuai dengan data yang tertulis bahan tersebut. 

Untuk unsur-unsur yang lain besar persentasenya masih termasuk dalam 

klasifikasi SA 178 Grade A maupun SA 234 WPB kecuali banyaknya unsur Mn 

yang hanya sesuai dengan klasifikasi SA 234 WPB. 

• Dari hasi! uji metalografi diketahui bahwa struktui mikro daerah tak tererosi 

belum mengalami perubahan struktur, hal ini dapat dilihat dari gambar struktur 

mikronya. Berdasarkan skema diagram [6] dari daerah terpengaruh panas 

pada baja paduan diketahui bahwa stniktur mikro tersebut berada pada 

temperatur dibawah 600 (°C) dan ini sesuai dengan kondisi operasi benda uji 

sekitar 393,7(°C). Struktur mikro daerah permukaan tereresi mengalami 

perbesaran butir akibat adanya erosi kavitasi sehingga terjadi penipisan pada 

permukaan tersebut. Dari hasil uji metalografi juga diketahui bentuk struktur 

benda uji adalah jenis baja karbon yang terdiri dari fasa ferit (butir yang terang) 

dan fasa perlit (butir yang hitam) [7] . 

• Dari hasil uji kekerasan diketahui besar nilai kekerasan Brinnel (HB) adalah 

126, Menurut Joseph E.Shigley [8] untuk bahan baja berlaku rumus sebagai 

ber ikut : 

Su = 3,45. HB.. . (MPa) 

dengan : 

Su = Kekuatan tarik baja (tensile strength) 

HB = Nilai kekerasan Brinnel = 126 

Jadi Su - 3,45.(126) = 434,7 (MPa) 

Dari ASME Section II diketahui untuk bahan SA 178 Grade A besar nilai Su (tensile 

strength) adalah 325 Mpa. Sedangkan dari ASME Section II untuk bahan SA 234 

WPB besar nilai Su (tensile strength) adalah antara 415-585 (MPa). Dengan 

demikian bahan tersebut termasuk dalam klasifikasi bahan SA 234 WPB karena 

nilai Su = 434,7 (MPa) berada antara 415 -585 (MPa). 

21 



Presiding Presentasi Ilmiah Teknologi Keselamatan Nuklir-V 
Serpong, 28 Juni 2000 

ISSN No : Uli) K, 11 
P2TKN-DATAN 

KESIMPULAN 

Dari nasil pengujian visual, pengujian komposisi kimia dan pengujian 

keke ras in terhadap benda uji dapat disimpulkan bahwa jenis bahan sesungguhnya 

adalah SA 234 WPB. Dari hasil pengujian diketahui bahwa benda uji mengalami 

cacat erosi pada sisi bagian dalam pipa dan pada bagian lasan mengalami cacat 

porositas dan cacat penetrasi tak penuh. Dari hasil pengujian metalografi diketahu 

bahwa jenis bahan benda uji adalah baja karbon. Diketahui adanya ketidak 

sesuaian antara catatan data spesifikasi bahan yang ada di Pabrik pupuk dengan 

data hasil pengujian tentang klasifikasi bahan. Penyebab utama kerusakan pipa 

adalah erosi akibat kavitasi yang menyebabkan terjadinya penipisan pada dinding 

pipa. Penipisan ini pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya kebocoran pada 

dinding pipa. Untuk mengatasi masalah ini, maka pipa tersebut harus diganti 

dengan pipa yang baru. 
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Mulyanto, Slamet Kusmono, Sigit Asmara Santa. 

ABSTRAK 

ANALISIS KEANDALAN FIRE SYSTEM PADA FASILITAS INDUSTRI 
DENGAN METODA FAMECA. FAMECA (Failure Mode Effect Critical Analysis) 
merupakan salah satu metoda analisis untuk menentukan keandalan sistem pada 
fasilitas industri. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi fungsi komponen 
dalam sistem, penentuan moda kegagalan dan tingkat keparahan (severity) sistem 
karena pengaruh kegagalan tersebut. Nilai keandalan ditentukan'berdasarkan 
tingkat keparahan, harga kegagalan komponen dan komponen kritis. Telah 
dilakukan "analisis keandalan sistem pemadam kebakaran pada industri dengan 
metoda FAMECA. Komponen kritis yang teridentikasi antara lain pompa, katup 
pelepas udara, check valve, katup uji manual, katup isolasi, sistem kontrol dan lain-
lainnya. 

ABSTRACT 
RELIABILITY ANALYSIS OF FIRE SYSTEM ON THE INDUSTRY FASILITY 

BY USE FAMECA METHOD. FAMECA is one of the analysis method to determine 
system reliability on the industry facili'y. Analysis is done by some procedure that is 
identification of component function determination of failure mode, severity level 
and effect of their failure. Reliability value is determined by three combinations that 
is severity level, component failure value and critical component. Reliability of 
analysis has been dene for fire system on the industry by FAMECA method. Critical 
component which indentified is pump, air release valve, chock valve, manual test 
valve, isolation valve, control system ere. 
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PENDAHULUAN 

Dalam kondisi saat ini, setiap fasilitas industri dituntut mempunyai tingkat 

keandalan yang tinggi baik dari faktor produksi maupun keselamatan. Dari faktor 

produksi diharapkan industri menghasilkan produk yang bermutu tinggi dengan 

jadual tepat disamping didapatkannya biaya perawatan fasilitas yang rendah. Untuk 

faktor keselamatan diharapkan sistem keselamatan pada fasilitas mampu 

mengantisipasi segala keadaan darurat baik secara eksternal maupun internal 

(yang ditimbulkan dalam fasilitas). Salah satu jenis sistem keselamatan yang selalu 

ada pada fasilitas industri adalah sistem pemadam kebakaran (firo system). Maka 

dari itu pentingnya menganalisis keandalan sistem kebakaran karena konsekuensi 

kebakaran peluang terjadinya besar dan pemicunya (initial event) disebabkan 

banyak faktor. 

Sebagai alat analisis untuk keandalan sistem dapat digunakan beberapa 

jenis metoda yang umum dipakai yaitu analisis pohon kegagalan (fault tree-

analysis), HAZOP (Hazard and Operability), FAMECA (Failure Mode and Effect 

Criticality Analysis) dan lain-lainnya. Setiap analisis digunakan untuk jenis fasilita 

tertentu, seperti misalnya analisis pohon kegagalan untuk fasilitas atau instalas 

nuklir, HAZOP untuk indusri berisiko tinggi, sedangkan FAMECA untuk industri 

pada umumnya. 

Tujuan dari makalah ini adalah untuk memahami metoda FAMECA dan 

penerapannya sebagai alat evaluasi pada sistem kebakaran dalam fasilitas industri. 

TEORI 

FAMECA merupakan salah satu metoda analisis untuk mengevaluasi 

keandalan sistem dengan melakukan identifikasi fungsi dari proses yang dianalisis, 

selanjutnya penentuan moda kegagalan pada sistem dan klasifikasi berdasarkan 

tingkat keparahan (seventy). Secara garis besar dilakukan berdasarkan 2 talv., 

yaitu mengidentifikasi jenis kegagalan dan akibatnya, sedangkan tahap ke-2 

menentukan tingkatan kegagalan berdasarkan kombinasi severity dan 

kebolehjadian jenis kegagalan yang terjadi. 

Dalam proses FAMECA pertama mendefinisikan sistem yang dianalisis 

dimana dalam proses ini harus diketahui dengan pasti fungsi setiap komponen 

pada sistem yang selanjutnya dapat disusun diagram blok secaia hirarkis. Dari 

fungsi komponen, maka akan teridentifikasi moda kegagalannya serta akibat 

kegagalan tersebut. Selanjutnya ditentukan tingkatan keparahan (severity) pada 
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sistem yang timbul dari moda kepagalan. Didaiam analisi? tersebut perlu dilakukan 

juga penentuan data kegagalan dimana termasuk menentukan laju kegagalan serta 

metode pendeteksian kegagalan. Untuk melihat t ingkat keandalan sistem, salah 

satu variabel yang digunakan adalah bilangan prioritas risiko (Risk Priority Number) 

yang merupakan kombinasi dari t ingkat keparahan (severity), kejadian dan 

pendeteksian kegagalan. Sehingga dengan mengetahui tingkat prioritas risiko 

dapat dilakukan tindakan pengurangan risiko. Dari hasil tersebut dapat di lakukan 

redesign atau kegiatan perawatan untuk mengurangi kegagalan kritis. 

Secara umum moda kegagalan terbagi atas 5 kemungkinan yaitu: kegagalan 

menyeluruh, kegagalan sebagian, kegagalan sementara, kegagalan dalam waktu 

yang lama dan penyimpangan unjuk kerja sistem diluar spesifikasi yang ditentukan 

(dapat berkurang atau lebih). Untuk 1 jenis moda kegagalan akan terdapat 

beberapa tingkat pengaruh (effect), dapat juga moda kegagalan berbeda 

mempunyai pengaruh sama. Jenis-jenis pengaruh antara lain: t imbulnya ledakan, 

kebakaran, hilangnya produksi (beberapa tingkat), kualitas produksi menurun, dan 

lain-lainnya. 

Dalam analisis keandalan sistem, faktor yang paling menentukan adalah 

penentuan data kegagalan yang dipengaruhi atas 5 faktor yaitu: jenis distribusi, laju 

kegagalan, parameter weibull, umur awai dan faktor waktu operasi. Distrubusi yang 

umum digunakan adalah eksponensial dan weibull. Distribusi eksponensial 

digunakan untuk komponen yang diasumsikan tidak mengalami proses penuaan 

(ageing) dalam operasi sehingga memiliki laju kegagalan yang konstan sepanjang 

waktu. Sedangkan distribusi weibull diasumsikan komponen tersebut mempunyai 

karakteristik laju kegagalan berubah-ubah yang pada umumnya dikenakan pada 

komponen mekanik yang mengalami penuaan (ageing) untuk pemodelan ini 

distribusi weibull dapat berupa single, double maupun triple, seperti dalam 

persamaan ber ikut : -

Dengan : t = umur mulai operasi 

TI = parameter hidup karakteristik 

P = parameter bentuk 

Y = parameter lokasi 

Parameter n, menunjukkan karakteristik hidup komponen dan peluang 

kegagalan akan terjadi sebelum waktu tersebut. Parameter p merupakan ciri dari 
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bentuk distibusi. Bila p < 1, maka laju kegagalan akan menurun (kondisi wear-in), 

sedangkan p=1, laju kegagalan konstan yang identik dengan distribusi 

eksponensial. Untuk kondisi penuaan (ageing) maka p>1 dimana laju kegagalan 

semakin naik yang dikenal dengan kondisi wear-out. 

Dengan mengasumsikan ketiga jenis parameter tersebut, maka model laju 

kegagalan akan sesuai dengan kondisi pada saat awal pemakaian (wear-in). waktu 

hidup (mid-life). dan akhir pemakaian (wear-ouf) yang dikenal dengan bath-tub 

curve. 

Pada kondisi wear-in laju kegagalan lebih tinggi daripada kondisi mid-life. 

dengan parameter r\, p, y seperti berikut: 

n = -j ^ r (2) 

P = 0 , 5 ; y = 0 

Dengan : - selisih antara laju kegagalan wear-in dan mid-life 

t, = periode selama wear-in 

Setelah periode wear-in, maka laju kegagalan relatip konstan. Kondisi ini 

pada umumnya, didekati dengan persamaan ber ikut : 

MTTF 
r) = MTTF 

P = 1: f = 0 

dengan : MTTF = Mean Time To Failure 

Sedangkan kondisi wear-out, maka parameter t | , p, y didekati denga 

persamaan ber ikut : 

71 = V?-
P = 2;y = t w 

dengan : a = pertambahan laju kegagalan selama wear-out 

t* = umur operasi pada awal wear-ouf 

Pada kondisi wear-out terdapat tindakan penggantian, perbaikan dan 

perawatan komponen untuk meningkatkan kembali keandalan komponen tersebut. 

Dengan adanya tindakan tersebut, maka terjadi pengurangan umur komponen 

pada kondisi perbaikan, maka sesuai dengan persamaan ber ikut : 

t 2 =t , (1 -Y) (5) 
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dengan : t 2 = umur setelah perbaikan atau perawatan 

t, = umur sebelum perbaikan atau perawatan 

y = faktor pengurangan umur (0 < y < 1;) 

Bila y = 0, menunjukkan komponen seolah-olah tidak berubah (as good as 

old), sedangkan y =1 menunjukkan komponen menjadi baru (as good as new). 

Untuk semua kondisi parameter t menunjukkan umur awal yaitu umur yang 

diasumsikan awal siklus hidup dalam simulasi. Bila komponen yang digunakan 

paaa kondisi operasi berjalan (bukan komponen baru), maka karakteristik penuaan 

yang dipakai. 

Faktor waktu operasi merupakan fraksi waktu hidup sistem yang 

menunjukkan pengaruh kegagalan tertentu. Apabila moda kegagalan selalu 

menunjukkan pengaruh tertentu, maka diberi harga 1 . Deteksi kegagalan 

merupakan usaha simulasi atau model yang dipasang secara otomatis dalam 

sistem untuk mengetahui kegagalan tanpa tindakan inspeksi oleh tim perawatan. 

Faktor ini dipengaruhi atas parameter P-F interval, biaya dan metoda deteksi. P-F 

interval menunjukkan periode waktu sebelum kegagalan yang nyata akan tampak, 

sedangkan biaya berpengaruh terhadap tingkat kualitas dari sistem pemantauan. 

Metoda deteksi pada umumnya terdiri atas 2 hal yaitu: mencegah penyebab 

kegagalan atau kegagalan dan mendeteksi penyebab kegagalan sekaligus 

memperbaiki penyimpangan tersebut. 

Kegunaan dari metoda FAMECA dapat sebagai t indakan lebih lanjut dalam 

kegiatan RCM (Reliability Centered Maintenance). 

Pada kegiatan analisis ini sebagai obyek kajian adalah salah satu sistem 

yang selalu terdapat dalam fasilitas industri yaitu fire system, dalam sistem ini 

ditekankan lebih lanjut pada fire water pumps seperti terlihat dalam Gambar 1. 

Secara garis besar sistem terdiri atas 2 loop (redudansi), dengan masing-masing 

loop terdiii atas pompa (4P-610/4P-611), motor/diesel (8V-626/8V-627), katup 

pembebas udara (ARV-610/611), katup pengontrol by-pass (PCV-610B/611B), 

kontrol penggerak diesel (PSL-610B/611B), katup isolasi, katup uji manual dan 

sistem pemipaan. Suplai air digerakkan oleh pompa melalui check valve ke header 

dari sistem pemadam kebakaran. Diantara 2 komponen tersebut terdapat 

pengontrol (PSL-610B/611B) yang menggerakkan motor/diesel bekerja 

berdasarkan sensor tekanan. Sebelum check valve terdapat loop by-pass untuk 

membuang aliran yang dikendalikan oleh katup pengontrol (PCV-610B/611B). 

Disamping itu terdapat beberapa katup yang diperlukan untuk pengujian. Diesel 
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digerakkan berdasarkan 3 kondisi yaitu: tekanan air suplai rendah, remote signal 

dan secara manual. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Telah dilakukan pengidentifikasian komponen-komponen dalam sistem 

tersebut dan ditentukan moda kegagalan dan konsekuensinya. Komponen yang 

teridentifikasi antara lain: pipa pengisap/inlet, pompa, katup pembebas udara, 

check valve, saringan outlet, katup test manual, katup isolasi, dan lain-lainnv•:, 

seperti terlihat dalam Tabel 1, Dalam tabel tersebut data mengacu pada kegagalan 

komponen mekanik instalasi nuklir untuk komponen non safety class serta 

diasumsikan komponen dalam fasilitas adalah baru pada kondisi mid-life. 

Tabel 1. Hasil Analisis FAMECA 

N o . K o m p o n e n Moda K e g a g a l j n Pengaruh Failure Rate 
1. Pipa pengisap pada 

pompa dan filter 
• Tersumbat 

• Pecah 

• Tidak ada suplai air 
ke pompa (100%) 

• Kotoran masuk ke 
pompa 

1 . 1 0 ' ° / | a m i 

1 .10 " , 0 / | . - " i i 

2 Pompa/Motor • Pecah • Kehilangan suplai air 
( 1 0 0 % ) 

1 . 1 0 - ' ° / | . i r n 

• G a g a l untuk s l a r t 

• Gagal untuk 
Leroperasi 

• K e h i l a n g a n s u p l a i air 
(100%) 

• Kehilangan suplai a i r 
(100%) 

1 . l O ^ / j a m 

6 . 2 . 1 0 * / j a m 

• Beroperasi 
dengan 
karakteristik 
menurun 
(degradasi) 

• Kehilangan suplai air 
(80%) 

1 . 5 . 1 0 s / j a m 

3. Pipa discharge dari 
check valve 

• Pecah 

• Tersumbat 

• Kehilangan suplai air 
(80%) 

• Kehilangan suplai air 
(80%) 

1 .10"7 jam 

1.10-' 0 / jam 

4. Katup pelepas udara 
(ARV-610 /611) 

• Tersumbat atau 
gagal membuka 

• Stuck membuka 

• Udara Terjebak 
dalam sistem 

• Bocor 

3.10 
' /permintaan 

3.10-*/jam 
5. PCV-610B /611B • Tersumbat atau 

gagal membuka 
• Membuka tdk 

sempurna atau 
gagal menutup 

• Pomp3 r j f ak 

• Penyimpangan aliran 

1.1 1 0 ' / j a m 

1.1.10- 7 / jam 

6. Check Valve • Stuck membuka • Aliran kembali 
melalui pompa 

• Mencegah diesel 
beroperasi atau 
pompa rusak selama 
start-up 

1.4.10- 7 / jam 

7. Pipa dari check valve 
ke header pemadam 
kebakaran 

• Pecah 

• Tersumbat 

• Kehilangan suplai air 
(100%) 

• Kehilangan suplai air 
(80%) 

1 .10 , 0 / jarr . 

1.1C'° / jam 

8. Saringan discharge • Tersumbat • Kehilangan suplai air 
(80%) 

• Kotoran menyumbat 

2,7.10" 6/jar • 
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• Pecah nozzle 2,7.10- 6 / jam 
9. Katup test manual • Membuka tdk 

sempurna, tetap 
terbuka setelah 
pengujian 

• Menutup tidak 
sempurna, le lap 
tertutup selama 
pengujian 

• Penyimpangan aliran 

• Discharge tersumbat 
dari pompa, 
kemungkinan pompa 
rusak 

1,7.10-»/jam 

2,2.10-Vjam 

10. Katup isolasi • Menutup tidak 
sempurna 

• Tertutup setelah 
pengujian 

• Kehilangan suplai air 
(80%) 

1,5.10-*/jam 

2,2.10-Vjam 
1 1 . PSL-610B/611B • Sinyal palsu 

• Gagal sinyal 

• Menstart pompa 
• Pompa gagal start 

pad? tekanan yang 
dibutuhkan 

8,7.10- 7 / jam 

7.10-
Vpermintaan 

Berdasarkan tabel tersebut, karena sistem yang dianalisis adalah sistem 

keselamatan, maka tingkat severity (keparahan) hanya satu jenis yaitu kualitas 

kebakaran, walaupun bila dianalisis dengan sistem lain yang berpengaruh akan 

timbul tingkat seventy mengenai produksi atau proses. Apabila dianalisis lebih 

lanjut tingkat severity kebakaran terdiri atas 3 tingkatan yaitu 100%, 80% dan 

dibawaii 50%. Tingkat keandalan sistem dapat dilihat berdasarkan kombinasi 

pe'uang kejadian (iaju kegagalan) dan tingkat severity tersebut. Dalam kasus ini, 

sistem terlihat andal karena untuk severity 100%, harga failure rate antara 1.10" 
1 0 / jam s/d I . IO^/ jam. Sedangkan untuk severity 80% antara 1.10" 1 0/jam s/d 1,5.10 -

5 / jam. Untuk meningkatkan keandalan sistem maka dengan melihat t ingkat severity 

yang tinggi atau berdasarkan range tertentu akan diketahui komponen kritisnya. 

Dalam kasus ini komponen kritisnya adalah pompa terutama untuk komponen yang 

menstart pompa dan filter baik pada inlet ataupun outlet. Demikian juga untuk 

sistem kontrol penggerak pompa. Dari komponen tersebut di lakukan perbaikan 

atau jadual perawatan yang kontinu, pada akhirnya ketatnya perawatan harus 

dicari berdasarkan optimasi biaya. 

Secara disain sebenarnya sistem sudah termasuk andal karena adanya 

redudansi, dan terdapatnya komponen yang mencegah kegagalan sistem atau 

mengurangi pengaruh (effect) yaitu misalnya katup pembebas udara, adanya jalur 

penguji, sistem pengendalian otomatik dan lain-lainnya. 

Analisis FAMECA ini untuk lebih lanjut digunakan sebagai salah satu metoda 

untuk menentukan teknik perawatan berdasarkan keandalan (Reliability Centered 

Maintenance, RCM) yang termasuk juga menentukan optimasi biaya sistem selama 

operasi. Dengan mengetahui komponen kritis, selanjutnya dapat dilakukan 

pengaturan jadual perawatan dimana faktor yang mempengaruhi antara lain: biaya 
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suku cadang, biaya SDM dalam perawatan, jumlah suku cadang yang disiapkan 

dan kondisi penyimpanan. 

KESIMPULAN 

Hasil analisis menunjukkan bahwa keandalan tire system masih dalam 

tingkatan dapat diterima karena failure rate terjadinya tingkat keparahan (severity) 

maksimum adalah rendah dan terdapat beberapa komponen yang mengurangi 

kegagalan sistem. 
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IDENTIFIKASI METODA UJI BEJANA TEKAN REAKTOR AIR 
BERTEKANAN UNTUK MENUNJANG KESELAMATAN REAKTOR 

NUKLIR 

Oleh : Sri Nitiswati, Renaningsih S. 

ABSTRAK 

IDENTIFIKASI METODA UJI BEJANA TEKAN REAKTOR AIR 
BERTEKANAN UNTUK MENUNJANG KESELAMATAN REAKTOR NUKLIR 
Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan teknologi 
keselamatan bejana tekan reaktor air bertekanan, melalui penerapan metoda 
inspeksi bejana tekan. Lingkup kegiatannya adalah memahami desajn dan material 
yang biasa digunakan untuk bejana tekan, memahami mekanisme degradasi 
bejana tekan akibat interaksi dengan lingkungannya, melakukan identifikasi bagian-
bagian kritis dari bejana tekan yang mungkin mengalami kegagalan, melakukan 
identifikasi metoda uji tak rusak yang digunakan untuk inspeksi bejana tekan, dan 
melakukan identifikasi pengujian mekanik yang biasa dilakukan untuk penelitian 
penuaan bejana tekan. Diharapkan dengan melakukan kegiatan ini akan 
meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi 
keselamatan reaktor daya. 

ABSTRACT 

IDENTIFICATION OF PRESSURE VESSEL TESTING METHOD OF 
PRESSURIZER WATER REAKTOR TO SUPPORTING THE NUCLEAR 
REACTOR SAFETY. The aim of this activity is to improve the pressure vessel 
safety technology knowledge of the pressurizer water reactor, through the 
application of pressure vessel inspection method. Scopes of these activities are to 
understanding of pressure vessel materials and design, understanding of pressure 
vessel degradation mechanism as a result of interaction to the environmental, 
identification of pressure vessel critical parts that failure caused, identification of 
non destructive testing (NOT) methods that used pressure vessel inspection, and 
identification of mechanical testing for pressure vessel ageing research. To be 
hope, these activities will improve human resources capability on command of the 
power reactor safety technology. 
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PENDAHULUAN 

Keselamatan merupakan faktor utama yang harus dipenuhi dalam 

mengoperasikan reaktor daya. Banyak faktor yang mempengaruhi keselamatan 

operasi reaktor daya, antara lain faktor l ingkungan (rad'asi netron, panas, kimia air, 

dil.). Interaksi komponen/material dengan l ingkungannya dapat menyebabkan 

Komponen/material mengalami degradasi, antara lain penurunan tingkat keuletan 

material, korosi, fatik, dan lain sebagainya. Ada 12 (dua belas) komponen dan 

struktur utama reaktor air bertekanan yang telah diidentifikasi dan disusun 

prioritasnya berdasarkan relevansinya terhadap keselamatan reaktor (tingkat resiko 

yang ditimbulkan). Satu dari ke 12 komponen dan struktur paling kritis adalah 

bejana tekan reaktor (Reactor Pressure Vessel). Kegagalan katastropik bejana 

tekan dapat menyebabkan teras meleleh dengan cepat (karena temperatur dan 

tekanan naik, melebihi kemampuan rancangan pengungkung)' 1 ' . Oleh karena itu 

perlu dilakukan kegiatan pengkajian keselamatan bejana tekan reaktor, khususnya 

reaktor air bertekanan (PWR). Tujuan kegiatan ini aoalah meningkatkan 

pengetahuan teknologi keselamatan bejana tekan reaktor air bertekanan. Metoda 

yang dilakukan berupa memahami desain dan material yang digunakan untuk 

bejana tekan, memahami mekanisme degradasi bejana tekan akibat interaksi 

dengan l ingkungan, melakukan identifikasi bagian-bagian kritis bejana tekan yang 

paling mungkin mengalami kegagalan, melakukan identifikasi metoda uji tak rusak 

yang digunakan untuk memeriksa/inspeksi bejana tekan, serta identifikasi 

pengujian mekanik yang biasa dilakukan untuk penelitian penuaan bejana tekan, 

yang lazim dikenal dengan istilah "Nuclear Plant Ageing Research" (NPAR)l2). 

T E O R I 

Bejana t e k a n : 

Bejana tekan reaktor air bertekanan (PWR) adalah merupakan komponen 

utama paling kritis yang menduduki rangking nomor satu dari 12 komponen utama 

lainnya. Hal ini disebabkan bejana tekan merupakan komponen yang tidak 

mempunyai cadangan (back-up) dan kegagalan katastropik bejana tekan dapat 

menyebabkan teras meleleh dengan cepat. 

Desain dan material: 

Secara umum, desain bejana tekan reaktor air bertekanan adalah hampir 

sama, apakah bejana tekan tersebut dibuat oleh Westingnouse (apakah di suplai 

oleh C.E., B.W., Chicago Bridge and Iron, Rotterdam Dockyard Co.), Combust ion 
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Engineering, ataupun Babcock Wilcox. Bejana tekan reaktor yang diproduksi 

sebelum tahun 19S3, didesain dan dibuat berdasarkan ASME Section I dan ASME 

Section VIII . Sedangkan bejana tekan reaktor yang diproduksi setelah tahun 1963, 

didesain berdasarkan ASME Section III. Pertimbangan penggunaan ASME Section 

III adalah bahwa tingkat tegangan maksimum yang ciijinkan (allowable SITPSS) 

untuk material yang berada didaerah "pressure boundary" mempunyai nilai 25% 

lebih rendah untuk ASME Section Vl i l dari pada yang diijinkan pada ASME Section 

III, untuk material yai g sama. Akibatnya desain ketebalan dinding dan radius sudut 

nosel juga lebih besar untuk ASME Section VIII . Gambar 1 menampilkan desain 

umum bejana tekan reaktor air bertekanan. 

Material yang digunakan sebagai bahan pembuatan bejana tekan adalah 

SA302B, SA533B-1, SA508-2 dan SA508-3, dengan komposisi kimia seperti 

ditampilkan pada Tabel 1 di bawah ini. 

Gambar 1 : Bejana Tekan Reaktor Air Bertekanan 
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Tabel 1: Komposisi Kimia Dan Sifat Mekanik Bahan Baja Bejana Tekan Reaktor Air 

Bertekanan (Diambil dari EPRI-Pangkalan data bahan bejana tekan 

reaktor) 

Material Komposisi kimia rata-rata 
(% berat) 

Sifat mekanik Material 

Cu Ni P S YS 
(ksi) 

SA302B 0.1S - 0,013 0,020 62,9 
SA302B 
modified 

0,23 0,49 0,014 0,021 63,8 

SA533B-1 0.12 0,52 0,011 0,014 65,4 
SA533B-1 
Low Cu/P 

0,07 0,60 0,007 0,014 66,6 

SA508-2 0,15 0,79 0,013 0,014 73,4 
SA508-3 0,04 0,72 0,008 0,007 64,1 

Bagian dalam dinding bejana tekan dilapisi (cladding) dengan stainless steel 

tipe 308 dan 309, atau alloy 600 (Ni alloy dengan minimel kandungan Ni : 72.9% 

berat, maksimum kandungan C : 0 , 1 % berat, C r : 14% - 1 7 % berat) bertujuan untuk 

menghambat serangan korosi. 

Mekan isme degradas i : 

Mekanisme dogradasi bejana tekan reaktor yang paling berarti adalah 

disebabkan karena radiasi netron (radiation embrittlement), yang dapat 

mengakibatkan material akan menjadi getas. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

radiation erribriWement terhadap bejana tekan reaktor adalah fluensi netron cepat, 

temperatur radiasi, dan komposisi kimia (terutama kandungan Cu dan P) dari 

material dasar dan logam lasnya. Mekanisme degradasi yang lainnya adalah: 

fatik ( 3 ). Pengaruh radiasi terhadap kuat tangguh (fracture toughness) 

material/komponen ditampilkan pada Gambar 2. 

E n e r g y ( f t - l b ) 

7 0 i 1 

. 2 0 0 O 2 0 0 4 0 0 
T e m p . ( " F ) 

Gambar 2: Pengaruh Radiasi Terhadap Kuat Tanggui i Material 
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Identifikasi bagian k r i t i s ' 1 4 ' : 

Pada umumnya bejana tekan tersusun dari beberapa shell, dimana antara 

shell yang satu dengan lainnya disambung dengan cara di las melingkar 

(circumferential) dan vertikal (longitudinal). Pada bagian-bagian yang dilas ini 

mempunyai kemungkinan kegagalan yang paling dominan, terutama didaerah teras 

karena pengaruh lingkungannya (fluks netron relatif lebih tinggi dari daerah 

lainnya). Bagian-bagian yang dianggap kritis adalah daerah beltline, nosel-nosel 

keluaran dan masukan, nosel-nosel instrumentasi (penetrasi) dan rumah 

mekanisme gerak batang kendali, serta flange clusure studs. Bagian-bagian kritis 

bejana tekan yang perlu diperiksa/diinspeksi secara periodik ditampilkan pada 

Gambar 3. 

Ident i f i kas i metoda pemer iksaan / inspeks i ' 5 1 : 

Untuk mengetahui keadaan/kondisi bejana tekan akibat berinteraksi dengan 

l ingkungannya, secara periodik perlu dilakukan pemeriksaan/inspeksi bejana teka: 

Bagian yang di inspeksi adalah bagian-bagian kritis bejana tekan. Ada 3 (tiga; 

metoda inspeksi yang lazim digunakan untuk pemeriksaan bejana tekan. 

Penggunaan ke 3 metoda tersebut didasarkan pada potensial degradasi/kerusakan 

yang mungkin terjadi pada setiap bagian/sisi serta posisi (keberadaan) bagian/sis, 

yang akan diperiksa. Ke 3 metoda tersebut adalah sebagai ber ikut : 

1. Metoda visual : borescope, endoscope. 

2. Metoda permukaan (surface methods): partikel magnetik, dye penetrant. 

3. Metoda volumetrik ; radiografi, ultrasonik, eddy current. 

Secara umum bagian/sisi yang diperiksa serta metoda inspeksi yang 

digunakan dapat dilihat pada Tabel 2, di bawah ini. 

t t w > g l l t > u l ' i a l 

Gambar 3: Bagian Kritis Bejana Tekan 
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Tabel 2 : Bagian Yang Diperiksa Dan Metoda Inspeksi 

m mmsmm 
Beltline Volumetrik (100%) Setiap interval inspeksi 

2. Nosel 
keluaran/masukkan 

Volumetrik Semua las-lasan dan 
bagian dalam nosel pada 
setiap interval inspeksi 

3 Nosel instrumentasi 
(penetrasi) dan nosel 
rumah mekanisme gerak 
batang kendali. 

Visual Permukaan bagian luar, 
25% nosel setiap interval 
inspeksi 

4. Flange closure studs Volumetrik dan visual Semua studi dan lubang 
flange setiap interval 
inspeksi 

Persyaratan/standar yang digunakan untuk pemeriksaan bejana tekan 

adalah ASME Section XI , meliputi : IWB-3410.1, IWB-3132.4, IWB-3510, IWB-

3512, IWB-3514, IWB-3516, IWB-3517, dan IWB-3522. 

Penel i t ian penuaan reaktor nukl i r 1 1 ' : 

Untuk menunjang penelitian penuaan bejana tekan reaktor nuklir, perlu 

di lakukan serangkaian kegiatan penelitian yang lazim dinamakan Nuclear Plant 

Ageing Research (NPAR), dilakukan dengan cara benda uji (dari material yang 

sama untuk bejana tekan) di radiasi di dalam fasilitas kapsul "surveillance" yang 

telah disediakan. Kemudian pada periode tertentu benda uji dikeluarkan dari 

reaktor untuk dilakukan pengujian mekanik yang meliputi : uji tarik, uji beban kejut, 

uji kekerasan, dan uji kuat tangguh (fracture toughness). Maksudnya di lakukan 

pengujian mekanik adalah untuk mengetahui sejauhmana perubahan sifat mekanik 

material akibat radiasi neutron, misalnya perubahan temperatur transisi dari ulet 

(cuctile) ke rapuh (brittle). 

PEMBAHASAN 

Daerah bejana tekan yang berdekatan dengan teras reaktor d inamakan 

'beltline region". Daerah ini mudah/rentan terhadap radiasi netron (radiation 

enibrittlement), terutama di bagian las-lasannya karena pada bagian ini lebih 

mungkin ada cacat (defects) yang lama kelamaan dapat menjadi retak (crack). 

Terlebih apabila kandungan Cu dan P nya tinggi, terutama di bagian las-lasan 

bejana tekan yang dapat menyebabkan sensitivitas kerusakan material karena 

radiasi menjadi lebih tinggi. 
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Nosel-nosel keluaran/masukkan, nosel instrumentasi dan flange closure 

studs adalah bagian-bagian yang mengalami kerusakan karena fatik. Flange closur 

studs mempunyai konsekuensi minimal, karena studs dapat diganti dengan mudah 

KESIMPULAN 

Dari pengkajian diatas dapat disimpulkan bahwa radiation embrittlement 

adalah merupakan fokus utama yang mendukung keselamatan dan yang 

membatasi umur bejana tekan. Data dan analisis sifat mekanik bahan bejana teksi . 

yang akurat akibat radiaiion embrittlement harus tersedia untuk mendukun,, 

pengkajian integritas bejana tekan reaktor. Oleh karena itu kegiatan Nuclear Plant 

Ageing Research penting untuk dilakukan. Selain itu kegiatan inspeksi secara 

periodik terhadap bejana tekan reaktor sangat penting dilaksanakan, yang 

bertujuan untuk mengetahui kedaan secara umum bejana tekan (dinding, las-lasan, 

nosel-nosel, dll) akibat beban operasi. 
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ABSTRAK 

IDENTIFIKASI DAN ANALISIS PENUAAN TANGKI TRIGA. Tangki reaktor 
TRIGA-ll Bandung yang berumur lebih dari 30 tahun telah diinspeksi dan perlu 
untuk diidentifikasi dan dianalisis proses degradasi bahan akibat penuaan karena 
stressor lingkungan seperti korosi. IdentifikashJan analisis dilakukan berdasarkan 
pada nara sumber dan acuan yang ada yaitu ; 1) sejarah dan pengalaman 
pengoperasian reaktor, 2) identifikasi keberadaan cacat pada tangki 3) pengujian 
laboratorium dan repro kondisi pH dengan asumsi kelembaban awal tinggi. 
Stressor lingkungan korosif dapat mempercepat umur bahan. Tangki reaktor 
TRIGA-Bandung menunjukan adanya korosi pada permukaan sisi luar diameter 
tangki (OD). Pengkorosian mengakibatkan penipisan, penggembungan, retakan, 
dan keluarnya serbuk putih. Korosi ini adalah korosi yang dapat diidentifikasikan 
sebagai korosi piting dan galvanik. Retakan beton pada bulk shielding merupakan 
sumber yang paling mungkin penyebab masuknya air kedalam sisi dinding luar 
tangki. Hasil analisis sample produk korosi menunjukan bahwa ada unsur kimia 
Ca.Hasil uji komposisi dibandingkan dengan standar ASME untuk AI6061 T6 yang 
sama menunjukan penurunan pada kadar kandungan besi, mangan, seng, dan 
titanium namun kadar cromium bertambah. Hasil uji kekerasan pada AI6061 T6 
baru sekitar 73 HB dan sampel bahan tangki terkorosi kurang lebih sekitar 40 HB. 
Pengaruh korosi pada kekerasan bahan tangki lebih berarti dari pada pengaruh 
fluence. 

ABSTRACT 

IDENTIFICATION AND ANALYSIS OF AGING ON TRIGA TANK. The tank 
ot reactor TRIGA-ll Bandung, which is 30 years old, has been inspected. 
Degradation process of material tank due to aging by environment stressor as well 
as corrosion is necessary to be identified and to be analyzed. The identification and 
analysis is based on the reference as like; 1) history and experience of reactor 
operation, 2) flaw identification on the tank, 3) laboratory test and pH simulation by 
high humidity assumption. Corrosive environment as stressor could be increasing 
the aging on material. The tank of TRIGA reactor in Bandung has shown the 
corrosion on the outer diameter of tank. The corrosion cause tninning, blistering, 
cracking and appearing of white powder on the surface of the tank. The corrosion is 
identified as pitting and galvanic corrosion. Concrete cracking on the bulk shielding 
is probably main source of the water that is entering in the outer side of surface 
tank. Analysis results of corrosion product sample have shown that Ca substance is 
present. The comparison of composition test result of the material tank with material 
standard ASME for AI6061 76 have show decreasing of weight percentage of Fe, 
Mn, Zn and Ti, however Cris Increase. The hardness test on the new AI6061 T6 is 
73 HB and on the corrosion material tank is about 40 HB. The influence on the 
hardness material of tank by convsion is more significant than by fluence. 
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PENDAHULUAN 

Reaktor riset TRIGA Bandung telah berusia lebih dari 30 tahun. Dari tahun 

1964 sampai dengan 1971 mempunyai kapasitas daya 250 kW. Sedangkan sampai 

dengan 1996 kapasitas daya terpasang adalah 1 MW. Kegiatan inspeksi yang telah 

dilakukan pada tangki reaktor tersebut menunjukan degradasi bahan tangki karena 

korosi di bagian sisi diameter luar. Indikator terjadinya korosi adalah adanya 

retakan pada bagian dinding bulk shielding dan saat pembukaan thermalizing 

column teridentifikasi aliran air yang cukup banyak. Proses aegradasi korosi 

tersebut perlu diketahui untuk dianalisis guna mengetahui proses penuaan yang 

disebabkan oleh stressor l ingkungan seperti korosi tersebut. 

Di daiam tulisan ini menjelaskan teori, metodologi dan pembahasan 

mengenai identifikasi dan analisis bagaimana proses penuaan karena korosi yang 

terjadi pada tangki reaktor Bandung. Secara umum bahan tangki yang terbuat dari 

aluminium memang tahan terhadap korosi, namun dengan adanya pengaruh 

lingkungan yang reaktif seperti alkali maupun alkali tanah dalam suasana 

kelembaban tinggi dapat menyebabkan aluminium terkorosi. Hal inilah yang 

mendasari analisis perlu dilakukan guna identifikasi penuaan bahan tangki. Proses 

penuaan itu sendiri merupakan proses umum yang mengkarakterisasika; 

perubahan secara berarti sehingga fungsi tangki sebagai liner sudah tidak anda 

lagi. Proses tersebut menyebabkan degradasi bahan tangki untuk kondisi normal 

operasi. 

Kemampuan analisis d ibkukan dengan metodologi yang bisa memberikan 

hasil yang menggambarkan proses korosi yang mepengaruhi integritas tangki. 

Pertama-tama dilakukan dengan identifikasi keberadaan degradasi bahan, lokasi 

dan petanya. Kemudian untuk mengetahui unsur penting yang korosif terhadap 

bahan tangki dilakukan identifikasi produk korosi disekitar material terkorosi dengan 

uji komposisi. Pengaruh tumbukan dengan neutron atau pengaruh fluence dapat 

diketahui dengan melakukan uji komposisi bahan dan memperbandingkan dengan 

tipe bahan yang sama sesuai acuan seperti ASME serta melakukan uji kekerasan 

guna mengetahui pengaruhnya terhadap kekerasan bahan tersebut. 

Hasil identifikasi dan analisis penuaan memberikan kesimpulan yang 

diharapkan dapat memberikan sumbangan ke sistem pangkalan data tentang fakto. 

degradasi bahan, faktor umur atau stressor l ingkungan dan akibat utama yang 

dapat dit imbulkan, khususnya untuk bahan tangki TRIGA. 
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TEORI 

Secara umum aluminium tahan terhadap korosi karena secara alami 

terdapat lapisan tipis oksida aluminium atau disebut sebagai alumina (A l 2 0 3 ) yang 

secara kimia fisis mempunyai kondisi yang stabil. Kestabilannya dapat terganggu 

tergantung komposisi paduan dan watak lingkungan media dimana aluminium 

tersebut berada, termasuk pH, sehingga dapat terkorosi. Laju pelarutan film oksida 

aluminium tersebut akan sangat cepat pada media asam dan alkali, sedangkan 

pada media pH netral akan rendah pengaruh korosinya. Media asam dapat 

dicontohkan seperti asam klorida maupun asam sulfat, kemudian dari kelompok 

alkali seperti potasium yang mudah teroksidasi dan natrium yang mudah berubah 

pada lingkungan lembab maupun unsur Kalsium. Semua media ini sangat korosif 

sekali terhadap a lumin iun ( 5 ) . Komposisi AI6061 T6 sesuai standar ASME dapat 

dilihat dalam T a b d 1. 

Tabel 1. Komposisi kimia bahan A',6061 T6 Standar ASME (% berat) 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Other Al 

B. Bawah 0.4 0.7 

0.7 

0 15 

0.4 

0.15 0.8 0.04 0.25 0.15 0.15 97.21 

B.Atas 0.8 

0.7 

0.7 

0 15 

0.4 0.15 1.2 0.035 0.25 0.15 0.15 96.165 

Rerata 0.6 0.7 0.275 0.15 1 0.0375 0.25 0.15 0.15 96.6875 

Keberadaan fluence neutron akan mempertinggi laju korosi dan 

memperlemah ketangguhan bahan. Dari acuan (4), sampai suhu 220°C di dalam 

air pendingin reaktor riset, aluminium dapat mengalami korosi yang seragam. 

Sedangkan pada suhu yang lebih tinggi, hidrogen hasil dekomposisi air oleh radiasi 

dapat berdifusi didalam aluminium dan membentuk melokul hidrogen sehingga 

dapat mempercepat proses reaksi korosi maupun mengembangkan produk korosi 

seperti penggelembungan (blister) pada permukaan. 

Pengaruh f luence berdasarkan acuan [2] dapat mempengaruhi 

ketangguhan bahan dan secara fracture mechanic faktor intensitas tegangan kritis 

(K)C) menjadi sekitar 40%. Namun kekerasan bahan semakin meningkat dengan 

meningkatnya % kandungan silikon dalam paduan. Hal ini nampak pada fluence 

tinggi (4x10 2 3 n/cm 2 ) . Silikon ini dapat terjadi karena hasil kontribusi dari 

transmutasi aluminium karena terkena tumbukan neutron. 

METODE 

Berkaitan dengan analisis degradasi bahan tangki reaktor TRIGA yang 

berakibat pada penuaan, maka tiga data pokok yang perlu dipersiapkan berdasar 
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nara sumbe.' dan acuan yang ada yaitu; 1) data sejarah dan pengalaman 

pengoperasian reaktor, 2) data mengenai identifikasi keberadaan cacat pada tangki 

dan data mengenai uji tak merusak yang telah dikerjakan selama ini maupun Z, 

data pengujian laDoratorium mengenai komposisi kimiawi bahan aluminium dan 

komposisi bahan hasil degradasi sepeni korosi dari sampel bahan serta u j i 

kekerasan. Penggunaan electron probe micro analyser dilakukan untuk 

menentukan komposisi kimia bahan produk korosi. Sedangkan untuk menentukar 

komposisi kimia bahan aluminium dilakukan dengan spektrometer. 

Uji kekerasan dilakukan pada bahan AI6061 T6 baru dan sampe! bahar, 

tangki yang lama dengan peralatan uji kekerasan Equotip. 

Untuk mengetahui pada pH berapa kemungkinan proses korosi pada 

AI6061-T6, perlu dilakukan repro kondisi pH dengan mencelupkan sampel terkoiosi 

(1.5 x 1 cm) yang mengandung produ'; korosi dalam sebuah gelas ukur 250 ml 

berisi air ber-pH netral dan kemudian ukur pH dengan kertas lakmus. Senangkan 

kelembaban awal diasumsikan tinggi pada daerah sekitar beton dan permukaan 

OD tangki karena adanya perembesan air pada sela-sela beton tersebut. 

H A S I L D A N P E M B A H A S A N 

Penuaan dapat mempengaruhi integritas bahan struktur sesuai umur pakai. 

Pemakaian paduan aluminium pada tangki reaktor riset, integritasnya berkaitan erat 

dengan kondisi lingkungan sekitar reaktor. Stressor l ingkungan seperti l ingkungan 

korosif dapat mempercepat umur bahan. Pemunculan korosi sepanjang ketebalan 

bahan tangki mempengaruhi integritas bahan dan kekuatan struktur maupun fungsi 

tangki atau dengan kata lain keandalan tangki teiah menurun. 

Hasil inspeksi tangki reaktor TRIGA Bandung pada acuan (1) menunjukan 

adanya korosi pada permukaan sisi luar diameter tangki (OD) aan secara visual 

dapat memperlihatkan adanya penipisan tebal dinding tangki, penggelembungan 

serta retakan. Retakan beton pada bulk shielding merupakan sumber yang paling 

mungkin penyebab masuknya air kedalam sisi dinding luar tangki. Tangki reaktor 

TRIGA-Bandung dibuat dari paduan aluminum 6061-T6. Reaktor TRIGA Mark u 

telah dioperasikan sejak tahun 1964 atau mencapai umur lebih dari 20 tah i r 

Pemakaian paduan aluminium pada tangki reaktor riset tersebut menunjuk- •> 

adanya pengaruh penuaan karena stressor l ingkungan seperti korosi. 

Identifikasi keberadaan kerusakan bahan tangki karena korosi secara umum 

menyebar kesegala arah dengan distribusi yang acak dan terietak di sisi OD. Pet^ 

lokasi penipisan yang telah dilaporkan pada acuan [1]. Pada lokasi sampai 400 c, 
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dari permukaan atas tangki, bentuk kisaran ukuran kedalaman retak sudah 

mencapai titik maksimal. Pada acuan [1] menunjukan adanya pengkorosian yang 

mengakibatkan penggembungan, retakan, dan keluarnya serbuk putih. Korosi ini 

adalah korosi yang dapat diidentifikasikan sebagai korosi piting dan galvanik. Hasil 

korosi pada bahan tangki dapat dilihat pada Gambar 1 menunjukan gambaran 

keparahan tingkat korosi. Gambar tersebut memperl ihatkan contoh permukaan OD 

terkorosi dan diiris sepanjang ketebalan tangki dan dapat diperl ihatkan adanya 

deposisi serbuk berbentuk putih seperti Gambar 2. 

OD 

Gambar 1. Tingkat keparahan korosi a) belum mencapai ketebalan tangki, b)sudah 

mencapai ketebalan tangki. 

Gambar 2. Serbuk putih di permukaan hasil korosi pitting 

Namun untuk lokasi 400 cm dari permukaan atas sampai dengan dasar 

tangki, penipisan juga terjadi namun tidak separah bagian diatasnya terlihat pada 

peta ketebalan tangki Gambar 3 W . 

Hasil analisis sample produk korosi, Gambar 4, dengan mempergunakan 

electron probe micro analyser menunjukan bahwa ada unsur kimia Ca. Secara fisik 

terlihat Ca tersebut berbentuk serbuk dan berwarna putih seperti tersebut diatas. 

Hal ini menunjukan bahwa terdapat pendeposisian unsur Ca pada permukaan 

bahan tangki sisi OD. 
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P E T A K E T E B A L A N T A N G K I R E A K T O R 
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P O S I S I T f f R E N D A M A I R 
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Gambar 3. Peta ketebalan tangki reaktor di posisi terendam air 

Asal unsur Ca ini secara umum dapat jadi merupakan bagian dari material 

beton yang terdeposisi dengan kemungkinan melalui proses pengaliran fluida (air) 

dan suasana lembab sekitar permukaan OD tangki. Deposisi Ca pada permukaa 

OD pada lokasi-lokasi tertentu pada bagian sampai dengan 400 cm d a 

permukaan atas tangki menunjukan adanya scaling kemungkinan akibat lambatnya 

proses p e n g a l i r a n fli ' ida y a n g m e m b a w a u n s u r C a m a u p u n p r o s e s korosi i tu s e n d i " 

dengan terbentuknya CaO. Reaksi korosi suasana alkalin ini dapat dituliskai. 

sebagai berikut; 

2AI + 6CaO -» A l 2 3CaO + 3 C a t (volume bertambah besar)' 3 ' 

Pengaliran ini dapat disebabkan karena proses perembesan di bagian beton 

bulk shielding. Lingkungan lembab dan suasana lebih basa, dari hasil repro p H 

sekitar 8 (lebih besar) menyebabkan proses korosi lebih kuat. Namun demikian 

paduan aluminium yang bersifat pasifasi pada pH netral, dengan adanya Ca 

sebagai bagian dari elemen beton dapat menyebabkan lingkungan lebih alkalin dan 

pH bertambah basa. Dengan demikian kondisi tersebut dan ditandai dengan 

bertambahnya Ca disekitar permukaan terkorosi (serbuk putih) merupakan 

penyebab terjadinya korosi lebih kuat. Sedangkan pada posisi dari 400 cm samp... 

bagian bawah tangki tidak menunjukan penipisan yang berarti. Hal ini dapat 

diartikan perembesan pada sisi ini tidak banyak terjadi dan kemungkinan 

disebabkan oleh tingkat kepadatan beton yang lebih baik dari sisi diatasnya. 

Tabel 2 merupakan gambaran hasil uji komposisi sampel bahan tangki 

tersebut. Dibanding dengan standar ASME untuk jenis material yang sama 

menunjukan penurunan pada kadar kandungan besi, mangan, seng, dan titanium 

namun kadar chromium bertambah. Secara umum hal ini memberikan gambaran 
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bahwa bahan tangki yang telah dioperasikan mengalami penurunan kualitas pada 

kadar pembawa sifat kuat bahan. 

Kadar Si dan Mg yang masih diantara batas atas dan batas bawah 

komposisi kimia standar ASME menunjukan bahwa sesuai dengan acuan (2) tidak 

bertambah keras. Hal ini ditunjukan dengan membandingkan hasil uji kekerasan 

pada AI6061 T6 baru dengan yang telah terdegradasi. Hasil uji kekerasan untuk 

bahan baru sekitar 73 HB dan sampel bahan tangki terkorosi kurang lebih sekitar 

40 HB. Sehingga hanya pads fluence tinggi Si dan Mg bertambah secara signifikan 

terhadap kekerasan bahan AI6061 T6. 

o*«.mt n u ; tim . n « « . i n > ^ u v i * - » ' * »i»-tfe» 
• • ***** •.*— • n«w. -*w 

r.:,•••>r-T. . v<;«.t«<» 

Gambar 4. Hasil uji komposisi produk korosi bahan tangki 

Tabel 2. Komposisi kimia bahan AI6061 T6 

AI6061 T6 (30 tahun operasi tangki reaktor TRIGA II Bandung) 

Unsur Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Other Al 

% berat 0.64 0.38 0.28 0.056 0.88 0.18 0.02 0.03 0.0142 97.5 

Jika dibandingkan dengan komposisi bahan AI6061 T6 standar ASME, 

kemungkinan penurunan Fe dan peningkatan Cr dapat dijelaskan dengan reaksi 

sebagai b e r i k u t 5 4 F e ( n , y ) K F e ( n , a ) 5 2 Cr . Hal ini menyebabkan aluminium tersebut 

menjadi lebih kasar dan memungkinkan mempunyai ketahanan listrik yang lebih 

meningkat. 

45 



Prosiding Presentasi Ilmiah Teknologi Keselamatan Nuklir-V 
Serpong, 28 Juni 2000 

ISSN No : U1C-or-.'3 
P2TKN-8ATAN 

KESIMPULAN 

Hasil identifikasi dan analisis pada sistem material tangki reaktor riset TR IG / 

II dengan jenis material AI6061 T6 dari pengalaman operasi 30 tahun menunjukan 

bahwa faktor degradasi bahan dapat meliputi kelembaban tinggi, pH basa dan 

tumbukan neutron. Berkaitan dengari penuaan maka faktor umur atau stressor 

l ingkungan seperti l ingkungan korosif alkalin dan fluence berperan dalam 

penguatan degradasi bahan sehingga dapat terjadi korosi pitting maupun galvanik, 

perubahan komposisi kimia bahan seperti penurunan Fe, Mn, Zn, maupun Ti dan 

peningkatan Cr. 

Secara umum analisis integritas tangki menunjukan bahwa bahan tangki 

sudah mencapai umur akibat stressor l ingkungan yang korosif. 
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ANALISIS TEGANGAN PIPA 

Oleh : Renaningsih Setjo 

ABSTRAK 

Telah dilakukan analisis tegangan sistim pemipaan AP600 seperti Primary 
Sampling System, Reactor Cooling System, dan Feedwater System. Analisa 
tegangan pipa merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan didalam 
desain sistim pemipaan. Tegangan pipa terjadi akibat menerima beban statik dan 
beban dinamik selama beroperasi. Analisis dilakukan dengan perangkat lunak 
PS+CAEPIPE pada kondisi pembebanan individu maupun kombinasi, dengan 
asumsi bahwa kegagalan bisa terjadi pada tingkat operasi normal, upset, 
emergency maupun faulted menu\vt ASME Ill/ANSI B31.1. Dengan melakukan 
analisis tegangan pipa, konfigurasi dari sistem pemipaan bisa didesain_ sesuai 
dengan persyaratan tegcngan pipa, dan'._penyangga. Selain itu konfigurasi pipa 
harus cukupUeksibel untuk ekspansi termal serta mampu menahan beban operasi 
seperti suhu, tekanan, seismik dan baban lain yang telah diantisipasi akan terjadi 
sepanjang operasi. 

AESTRACT 

Piping stress analysis on Primary Sampling System, Reactor Cooling 
System, and Feedwater System for AP600 have been performed. Piping stress 
analysis is one of the requirements in the design of piping system. Piping stress is 
occurred due to static and dynamic loads during service. Analysis was carried out. 
using PS+CAEPIPE software based on the individual and combination loads with 
assumptions that failure could be happened during normal, upset, emergency and 
faulted conditions as descibe in ASME Ill/ANSI B31.1. With performing the piping 
stress analysis, the layout (proper pipe routing) of the piping system can be design 
with the requirements of piping stress and pipe supports in mind i.e sufficient 
flexibility for thermal expansion, etc to commensurate with the intended service 
such as temperatures, pressure, seismic and anticipated loadings. 
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PENDAHULUAN 

Pada semua instalasi baik konvensional maupun nuklir selalu terdapat sistim 

pemipaan karena pipa merupakan bagian yang penting dalam suatu instalasi, dan 

merupakan sarana distribusi fluida. Dalam tahap desain, diperlukan suatu analisis 

sistim pemipaan untuk memverif ikasi apakah alur pipa, jumlah dan jenis serta 

posisi penyangga telah memenuhi kriteria desain. Tegangan pipa selama operasi 

terjadi karena menerima perlakuan beban seperti berat pipa dan fluida 

(deadweight), tekanan, termal, seismik dan lain sebagainya. Analisa dilakukan 

pada kondisi pembebanan individu maupun kombinasi dengan asumsi bahwa 

kegagalan mungkin terjadi pada tingkat operasi normal, upset, emergency dan 

faulted. Analisa tegangan pipa mencakup penentuan gaya, moment, dan 

pergeseran pipa. Tujuan analisis tegangan pipa adalah melakukan evaluasi piping 

layout berdasarkan ASME Section III, atau B31.1 Edisi 1989 termasuk addenda., 

untuk menentukan lokasi, jenis, orientasi dan persyaratan spatial untuk pipa yang 

berhubungan aengan building atau struktural frame dan lain sebagainya. 

Pembahasan selanjutnya didalam tulisan ini adalah untuk desain sistim pemipaan 

instalasi nuklir khususnya untuk AP500. Ada beberapa penggolongan pipa pada 

desain AP600, yaitu untuk sistim pemipaan kias 1, 2, 3 dan tanpa kelas (non class 

pipe). Dimana masing masing kelas mempunyai kriteria yang berbeda. Kriteria 

yang dimaksud adalah kriteria untuk besar tegangan dan beban yang diijinkan yang 

menyangkut pipa, katup, nosel, flange, dan peralatan. Allowable stress untuk 

masing masing komponen selain ditentukan oleh kelas pipa juga ditentukan oleh 

jenis beban yang dialami oleh pipa selama operasi normal, upset, emergency, dan 

faulted. 

Ada beberapa jenis beban yang dialami oleh pipa yaitu beban statik yang 

mencakup sustained loads, occasional loads, thermal loads dan beban dinamik 

seperti settlement atau pergeseran gedung, gempa bumi, pergeseran dinamik, 

thermal, pergeseran ankor, tumbukan, vibrasi, pressure reliefs, thrust force, angin 

badai. 

Sedangkan kategori tegangan ada tiga yaitu primary stress, secondary 

stress dan peak stress [Ref.7]. Setiap kerusakan pada sistim pemipaan disebabkan 

oleh bermacam macam tegangan dan beban. Karena itu penting untuk 

memperhi tungkan tegangan sedemikian rupa dan menentukan limit/balas yang 

tidak boleh dilampui. Limit tegangan primer bertujuan untuk mencegah deformasi 

plastik, sedangkan batas tegangan sekunder + tegangan primer bertujuan untuk 
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mencegah agar tidak terjadi kelebihan (excessive) deformasi plastik. Batas 

tegangan puncak untuk mencegah terjadinya kerusakan lelah karena adanya 

beban siklik. Tegangan sekunder disebabkan adanya ketidak leluasaan (constraint) 

pergeseran struktur. Pergeseran struktur disebabkan oleh adanya ekspansi termal 

atau pergeseran ankor. 

Analisis tegangan p ipa dilakukan dengan pendekatan secara empiris dan 

menggunakan beberapa formula antara lain adalah : 

1. Tegangan Primer (primary stress) 

ASME Section HI untuk pipa kelas 1 : 

Desain : B,PDo/2tn + B 2 D O M R V 2 L £ 1.5 Sm (Eq .9 ) 

Normal/Upse : B ^ ^ D o ^ t n + B 2 D o ( M D W + M B ) / 2 I < 1.8 Sm, 1.5 Sy 

(Level A/8) 

Emergency : B ^ ^ D o ^ t n + B 2 D o ( M D W + M B ) / 2 l < 2.25Sm, 1.8 Sy 

(Level C) 

Faulted : B ^ ^ D o . ^ t n + B 2 D o ( M O T V + M S S E ) / 2 l < 3.0Sm, 2.0 Sy 

(Level D) 

ASME Section III u n t u k p ipa kelas 2/3 : 

Desain : B,PDo/2tn + B2MmJZ < 1.5 Sm (Eq.8) 

Normal/Upset : B ^ ^ D o ^ t n + B2Do(M0tN+ M B ) / Z < 1.8 Sm, 1.5 Sy 

(Eq.9U) 

(Level A/B) 

Emergency : B ^ ^ D o ^ t n + B 2 D o ( M D W + M b ) / Z £ 2.25Sm, 1.8 Sy 

(Eq.9E) 

(Level C) 

Faulted • B ^ M A X D O ^ t n + B z U o C M d w + M s o c V Z < 3.0Sm, 2.0 Sy 

(Eq.9E) 

(Level D) 

ANSI B31.1 Power P ip ing : 

Desain : PDo/4tn + 0.75 i M^/Z < 1.0 SM (Eq. 11 A) 

N o r m a l : Pmax Do/4tn +0.75 i (Mow+ M B ) / Z < kSh (Eq.12A) 

Sedangkan untuk tegangan sekunder (secondary stresses) 

ASME Kias 1 : 

Normal/Upset : C2 DoMc/ 2 I < 3.0 Sm (Eq.12) 

Level A/B 
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Normal/Upset : C2Do(Mc +M S S E ) / 2 I < 6.0 Sm (Eq. S-12.1) 

^ e v e l A/B) 

Faulted : C2Do Mss E S /2l < 6.0 Sm (S 12-2) 

(Level D) 

Pipe Break : C2Do M C /2I < 2.4 Sm (S12-4) 

ASME III, kelas 2 /3 : 

Normal /Upset (Level A/B) : iMc /Z < S A (Eq.10) 

Normal/Upset/Faulted : i ( M c + M ^ ^ i / Z < 3.0 Sm (Eq.10.1) 

(Level A/B/D) 

Faulted (level D) : 2 (I M ^ / Z < 3.0 Sh (Eq.10.2) 

Faulted (levei D) : F/A < 1.0 Sh (Eq.10-3) 

Sedangkan un tuk ANSI B31.1 Power P ip ing : 

Termal " : i lvic/Z < S A (Eq.13B) 

Komb inas i tegangan pr imer dan sekunde r : 

ASME III Kelas 2/3 : 

Normal /Upset (Level A/B) : PDo/4tn +(0.75 i M^yZ) + <Mc /Z < S A +Sh 

dimana : 

Pmax = maksimum tekanan, psi 

Mow = momen karena deadweight, in-lbs 

Mg = mcmen karena occasional loads yang disesuaikan dengnn leve, 
servis/operasi, in -lbs 

Mc = Momen karena rentang thermal untuk ASME level A dan B 

MSSE = Momen karena setengah rentang momen SSES unttuk ASME level D 
M S S E = Momen karena Safe Shutdown Earthquake (SSE) 

Do = diameter pipa, in 

tn = tebal pipa, in 

Sm = allowable design stress intensity, psi 

Sy = yield strength (kuat luluh), psi 

S A = Tegangan yang diijinkan (Allowable stress,) 

Sh = Hot allowable stress 

B1, B2 = primary stress indices 

C1.C2 - Secondary stress indices 

I = Momen inersia 

Z = Modulus section of pipe 
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TATA KERJA 

Untuk melakukan analisis tegangan pipa diperlukan beberapa langkah 

sebagai ber ikut : 

1. Menyiapkan spesifikasi input/referensi yang mel iput i : 

Boundaries & Layout sistim pemipaan : 

Piping and Instrumentation Diagram (P&ID) 

Gambar Isometrik 

Gambar komposit 

Karakteristik dan sifat mekanik pipa 

Jenis material, ukuran pipa dan jenis isolasi pipa 

Suhu operasi dan tekanan fluida 

Safety class pipe dan kategori seismik 

Spesifikasi katup, flange dan peralatan 

Kondisi Pembebanan : 

Tekanan, deadweight & termal 

Kategori Seismik 

2. Verifikasi sistim : 

Definisi dan kondisi analisis 

Kombinasi pembebanan dan batas tegangan 

Kombinasi pembebanan untuk penyangga, beban nosel, f lange dan 

katup 

Perhitungan batas tegangan untuk nosel, katup, flange 

3. Menyiapkan fre. format dan melakukan analisis dengan program PS 

+CAEPIPE versi 3.4.05-W atau 3.4.05-X 

4. Menyiapkan hasil analisis yang mel iput i : 

Tegangan dan pergeseran pipa pada beberapa variasi beban 

Evaluasi beban pada katup, nosel, flange (bila terdapat pada sistim) 

Lokasi, jenis dan jumlah support. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebagai contoh diambil analisis tegangan pipa dari salah satu sistim 

pemipaan dari Feedwater System yaitu "Long Water Cycle Recirculation Line". 

Analisis tegangan pipa dilakukan dengan mengacu kepada ANSI/ASME B 3 1 . 1 

persamaan 11A untuk sustained load (DW) dan M13B untuk ekspansi term<T 

Sedangkan untuk kombinasi beban untuk equipment noz/e ada i - : 

Pmax+Deadweight-1 Thermal dan Kombinasi beban untuk penyangga : Deadweig/ 

+ Thermal Range. 

Pada lampiran 1, dapat dilihat model input (fre.file) yang dibuat berdasarkan 

alur pipa, (lampiran 2), sifat mekanik pipa, serta lokasi dan jenis penyangga. 

Sedangkan hasil evaluasi tegangan pipa dan beban nosel, beban penyangga dan 

pergeserannya, dapat dilihat pada lampiran 3. Dengan cara yang sama analisis 

dilakukan terhadap sistim pemipaan PSS dan RCS, dengan mengacu paaa 

persyaratan pipa kelas 1dan 2, ASME III. 

KESIMPULAN 

Dari keseluruhan analisis telah ditunjukkan bahwa tegangan pipa, bebt 

pada nosel dan peralatan masih memenuhi persyaratan sesuai dengan standar 

ASME. B31.1 . 

Selain untuk tujuan desain sistim pemipaan AP600, analisis tegangan pipa 

dapat dilakukan untuk tujuan lain misalnya rekonsiliasi Steam Generator untuk 

PLTN, penentuan berat maksimum perisai Pb pada suatu sistim pipa untuk 

mengurangi dosis paparan radiasi selama periode ISi (In Service Inspection), efek 

penurunan suhu pada Feedwater pada PLTN yang sedang beroperasi dan lain 

sebagainya. Dengan melakukan analisa tegangan pipa untuk tujuan desain 

maupun tujuan lain seperti yang diuraikan diatas, keselamatan pipa selama operasi 

bisa dijamin. Selain faktor keselamatan, faktor lain yang tidak kalah penting adalah 

faktor ekonomis, karena dengan melakukan analisa tegangan pipa, jumlah 

penyangga bisa dioptimalkan/ minimize, jenis penyangga dapat dipilih yang muran 

serta mudah perawatannya, tanpa mengurangi faktor keselamatan operasi pipa 

selama umur instalasi. 
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PENGUKURAN LAJU KOROSI MATERIAL SS304 DAN SS321 

PADA TEMPERATUR DAN TEKANAN TINGGI DENGAN CMS100 

Oleh : Sriyono, Febrianto, Nur Rahmah, Puradwi Ismu W, Edy Sumarno 

ABSTRAK 

PENGUKURAN LAJU KOROSI MATERIAL SS3C4 DAN SS321 PADA 
TEMPERATUR DAN TEKANAN TINGGI DENGAN CMS100. Telah dilakukan 
pengukuran laju korosi material SS 321 dan SS304 pada temperatur dan tekanan 
tinggi dengan menggunakan CMS 100. Pengukuran ini dilakukan sebagai langkah 
pendekatan pada proses korosi yang terjadi pada operasi pembangkit uap yang 
sebenarnya. Meskipun tidak semua parameter dapat terwakili tetapi diharapkan 
hasil yang didapat talah memberikan gambaran tentang kondisi korosi yang 
sebenarnya terjadi pada pembangkit uap. Pengukuran korosi pada temperatur dan 
tekanan tinggi seharusnya dilakukan dengan menggunakan simulasi pembangkit 
uap seperti Primary Loop ataupun dengan menggunakan Autoclave. Tetapi karena 
kondisi Primary Loop yang belum memungkinkan ra'fflTdigunakan, seria 
permasalahan dalam kapilaritas Jembatan Garam dari Autoclave maka untuk 
mensimulasikan kondisi tekanan dan temperatur tinggi, penelitian ini dilakukan 
dengan menggunakan pemanas atau heater. Tentu saja dengan menggunakan 
heater, temperatur yang dicapai maksimal hanya 70 'C pada fefcanan 1 atmosfir. 
Dari hasil analisis Tafel CMS100 dan perhitungan tangan dengan menggunakan 
rumus CR=lcorr.K.Ew/(D.A) maka'dapat disimpulkan bahwa laju korosi SS32i dan 
SS304 terhadap NaCI 3% menunjukkan adanya korelasi yang semakin naik pada 
temperatur yang lebih tinggi. Selain itu apabila kedua hasilnya dibandingkan 
menunjukkan bahwa SS321 lebih tahan teriiadap NaCI 3% dibandingkan dengan 
SS304 pada lingkungan yang sama. Kekuatan terhadap laju korosi SS321 pada 
lingkungan NaCI 3% adalah rata-rata 3 kali lipat dari kekuatan SS304 pada 
lingkungan yang sama. 

ABSTRACT 

CORROSION MEASUREMENT OF SS321, SS304 ON HIGH PRESSURE 
AND TEMPERATURE BY USING CMS100. Corrosion measurement of SS321 and 
SS304 on high temperature and pressure had done. This measurement is done to 
simulate the real conosion phenomena on steam generator. Even though, not all 
parameter can be simulating, it's expected to explained corrosion process on steam 
generator. Actually, this experiment can done by using Primary Loop, because of 
several problem on its, i.e.: salt bridge or the capillarity of salt bridge, so this 
research done by using heater. Of course, the maximum temperature it's only 70 C. 
Also the pressure just only 1 bar (atmosphere). From the Tafel Analysis of 
CMS100, and by using hand calculation, it can conclude thai SS321 stronger than 
SS304 at the same environment NaCI 3%. 
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PENDAHULUAN 

Pembangkit Uap atau steam generator beroperasi pada temperatur dan 

tekanan tinggi yaitu ± 64 bar dan ± 300 C. Permasalahan yang sering terjadi pada 

pembangkit uap ini adalah permasalahan korosi. Seperti pada kasus kecelakaan 

Reaktor MIHAMA II, di Jepang, yang mengakibatkan berhentinya operasi reaktor 

disebabkan oleh adanya leakage/kebocoran pada tube-tube pembangkit uap yang 

diakibatkan oleh peristiwa korosi. 

Untuk mempelajari berbagai fenomena korosi yang terjadi pada pembangkit 

uap itu, diperlukan suatu penelitian yang dapat mensimulasikan kondisi yang 

sebenarnya dari operasinya pembangkit uap. Untuk mensimulasikan kondisi 

tersebut, P2TKN mempunyai peralatan eksperimental yang dinamakan Primary 

Loop. Tetapi karena saat ini Primary Loop sedang mengalami berbagai modifikasi 

dan perbaikan maka peralatan tersebut belum dapat digunakan. Untuk mengatasi 

kendala ini sebenarnya telah pula dilakukan rancang bangun pengukuran laju 

korosi pada Autoclave menggunakan CMS100. Permasalahan yang ada pada 

Autoclave ini adalah belum sempurnanya karakterisasi disain Jembatan Garam. 

Oleh karena berbagai kendala ini maka simulasi yang memungkinkan dapat 

dilakukan eksperimen adalah dengan menggunakan heateri pemanas. Dengan 

menggunakan heater maka temperatur maksimum yang dapat dicapai adalah 70 

°C dan tekanan 1 bar. Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran 

kondisi korosi yang sebenarnya pada pembangkit uap. 

TEORI 

Korosi temperatur tinggi didefinisikan sebagai proses degradasi material, 

termasuk degradasi sifat-sifat mekaniknya, yang disebabkan oleh pengaruh 

atmosfer pada temperatur tinggi (tanpa adanya fasa air). Pada jenis korosi 

semacam ini, temperatu; tinggi mempunyai peran ganda terhadap kerusakan 

logam yang dit imbulkannya. Dari segi kenaikan temperatur mempengaruhi 

termodinamika dan kinetika reaksinya, di segi lain struktur dan perilaku logam juga 

akan terpengaruh. Oleh karenanya disamping kerusakan yang berupa degradasi 

fisik pada permukaan (kerusakan eksternal), tak kurang pentingnya adalah 

terjadinya perapuhan internal (degradasi sifak mekanik) yang tidak terlihat secara 

visual tetapi akan berakibat fatal. 
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Seperti halnya pada proses-proses korosi basah, atmosfer yang bersitai 

oksidatif merupakan lingkungan penyebab utama terjadinya korosif temperatur 

tinggi, khususnya yang mengakibatkan kerusakan pada permukaan logam. 

Pada umumnya pengertian korosi temperatur tinggi terutama mencak -• 

reaksi langsung antara logam (padat) dengan gas/steam. Namun dalam lingkung^ 

tertentu kerusakan logam dapat diakibatkan oleh reaksi dengan lelehan gara 

{'fused salt) yang terbentuk pada temperatur tinggi tersebut. Untuk 

membedakannya dengan jenis korosi temperatur tinggi yang lain, bentuk korosi 

yang terakhir ini sering dinamakan "hot corrosion" atau korosi panas. 

Reaksi logam dengan Gas pada Tempera tu r t i ngg i 

Kecenderungan logam-logam untuk bereaksi dongan unsur lain membantu*, 

senyawa tertentu pada dasarnya adalah fenomena alamiah yang sulit dicegah 

kelangsungannya. Kecuali logam-logam mulia (emas, perak), pada umumnya 

logam-logam lain dalam udara normal, pada temperatur kamarpun c e n d e r a -

bereaksi membentuk senyawa oksidanya. Adanya sulfur dalam atmosfer juga 

memungkinkan terbentuknya sulfida berbagai logam. 

Kecsnderungan berlangsungnya reaksi serta lambat cepatnya reaksi 

tergantung pada jenis logam serta kondisi l ingkungan dan temperaturnya. 

Reaksi logam dengan oks igen 

Pada temperatur tinggi, dimana air tidak lagi stabil sebagai fasa cair, reaksi 

antara logam dengan oksigen dapat dianggap sebagai suatu jenis reaksi kimia 

biasa. Secara termodinamis kecenderungan berlangsungnya operasi ditentukan 

oleh perubahan energi bebas (AG) yang menyertai pembentukan oksida logam 

yang bersangkutan. Apaoila reaksi umumnya dituliskan sebagai : 

Nisbah Pilling Bedwor th 

Pendekatan paling sederhana, khususnya pada awal pengkajian ilmiah 

proses oksidasi, diperkenalkan oleh Pilling dan Bedworth yang menyatakan bahwa 

daya tahan terhadap oksidasi suatu logam berkaitan dengan nisbah volume oksida 

yang terbentuk terhadap logam yang teroksidasi. Secara matematis hubungan 

tersebut yang kemudian dikenal dengan "Nisbah Pilling-BedwortrT dinyatakan o l t 

persamaan : 
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D e n g a n : 

W : berat molekul oksida 

w : berat atom logam 

D : rapat jenis oksida 

d : rapat jenis logam . 

Nisbah R tidak lain menunjukkan volume oksida yang terbentuk persatuan 

volume logam. 

Menurut Pilling dan Bedworth, kemampuan lapisan oksida melindungi 

permukaan logam terhadap korosi/oksida selanjutnya, tergantung pada harga R. 

Nisbah yang ideal agar oksidasi tidak berlanjut adalah mendekati harga 1. Bila 

terlalu kecil oksida tidak mencukupi untuk meliputi seluruh permukaan logam, 

sehingga tidak protektif. Sebaliknya bila terlalu jauh lebih besar dari 1 akan 

cenderung menimbulkan tegangan di dalam okcida yang mengakibatkan 

rendahnya daya tahan terhadap oksida karena terjadinya keretakan dan 

keruntuhan. 

Pada Tabel I ditunjukkan nisbah volume untuk berbagai logam yang 

membentuk oksida bersifat protektif dan yang non protektif. Terlihat bahwa harga 

nisbah tersebut tidak secara tepat dipakai untuk meramalkan daya tahan oksidasi, 

meskipun memang ada persesuaian secara kualitatif dengan Teori Pilling 

Bedworth. Secara umum logam-logam dengan nisbah volume lebih kecil dari 1 atau 

yang jauh lebih besar (2-3) membentuk oksida-oksida yang non protektif. 

Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dapat dimengerti karena 

kemudian diketahui bahwa ada sifat-sifat lain yang tak kurang penting pengaruhnya 

terhadap daya tahan oksidasi. 

Tabel 1. Nisbah volume oksida logam 

Oksida-oksida protektif Oksida-oksida non protektif 
Be-1,59 Li-0,57 
Cu-1,68 Na-0,57 
AI-1,28 K-0,45 
Si-2,27 Ag-1,59 
Cr-1,99 Cd-1,21 
Mn-1,79 Ti-1,95 
Fe-1,77 Mo-3,40 
Co-1,99 Cb-2,61 
Ni-1,52 W-3,40 
Pd-1,G0 Ta-2,23 
Ce-1,16 U-3,05 

V-3,18 
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Pemben tukan dan Per tumbuhan Oks ida Logam 

Ka rakteristik lapisan kerak oksida yang terbentuk pada oksidasi logam oleh 

gas pada temperatur tinggi, sangat menetukan perilaku logam dalam suatu 

atmosfer yang korosif. Demikian pula usaha pengendalian korosi temperatur tinggi 

pada umumnya didasarkan pada usaha-usaha pemaduan logam sehingga lapisan 

kerak yang terbentuk dapat memiliki sifat protektif untuk menghambat proses korosi 

yang lebih lanjut. Oleh karena itu ihwal pembentukan oksida dan pertumbuhannya 

merupakan aspek pokok yang menjadi tolok ukur proses korosi temperatur tinggi. 

Berbagai diagran fase sistem logam-logam oksigen menunjukkan adanya 

beberapa oksida biner yang stabil. Misalnya besi dapat membentuk senyawa FeO, 

F e j 0 4 dan F e 2 0 3 ; tembaga dapat membentuk C u 2 0 dan CuO dsb.nya. Dalam 

pembentukan kerak oksida pada logam-logam murni, umumnya fasa-fasa oksidp 

yang stabil terbentuk secara bertahap-bergilir. Senyawa yang paling kaya oksigen 

(dengan derajat oksidasi tertinggi) terdapat pada antarmuka kerak-gas, sedangkar 

senyawa yang paling kaya dengan logam (derajat oksidasi terendah) berada pada 

antarmuka logam kerak. Jadi untuk Fe pada temperatur diatas 560 C uruu. 

fasanya adalah: Fe/FeO/ Fe 3 OV F e 2 0 3 / 0 2 sperti ditunjukkan pada Gambar 1 

Ketebalan relatif masing-masing fasa ditentukan oleh laju difusi ionik melaui fasa 

tersebut. Namun komplikasi morfologi atau nukleasi kadang-kadang terjadi dalam 

oksidasi beberapa logam sehingga yang terbentuk bukanlah fasa-fasa yang stabil, 

melainkan justru yang metaslabil. 

Kerak yang terbentuk pada logam-logam dacar yang umum seperti Fe, Ni. 

Cu, Cr dan Co ter j tama tumbuh pada antarmuka kerak-gas oleh difusi kation 

keluar. Akan tetapi karena adanya kekosongan (vacancy) pada antarmuka logam-

kerak, sejumlah rongga kan terbentuk pada bagian dalanm kerak. Diperkirakan 

bahwa sejumlah oksida yang berada di bagian tengah kerak terurai 

mengakibatkan terjadinya perpindahan kation keluar dan molekul-molekul gas 

dalam melalui rongga-rongga tersebut. Dengan mekanisme semacam ini, kerak 

diperkirakan tumbuh pada dua sisi, yfiitu pada antarmuka kerak-gas oleh reaksi 

kation dengan oksigen dan pada antarmuka logam-keiak oleh reaksi kimia molekul 

oksigen dan logam. 

Bertentangan dengan pada logam-logam dasar diatas, dalam pembentukan 

oksida logam-logam seperti TA, Cb(Nb), Hf, dan mungkin juga Ti, dan Zr peranan 

difusi ion-ion oksigen jauh lebih menonjol daripada difusi kation, sehingga dalam 

keadaan ideal pembentukan oksida terutama terjadi pada antarmuka logam-kerak 

Namun demikian setelah tahap awal pembentukan kerak bedangsung 
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pembentukan oksida tidak lagi dikendalikan oleh difusi pada kerak, karena sifat 

kerak yang porous mengakibatkan kemungkinan molekul oksigen dapat berdifusi 

dalam fasa gas melalui pori-pori/rongga-rongga yang terbentuk. Mekanisme ini 

akan mempercepat laju korosi. 

i 
j " ' 

Gambar 1. Lapisan-lapisan oksida Fe terbentuk pada korosi temperatur 

tinggi 

TATA KERJA PENELITIAN 

Alat dan Bahan 

Alat 

1. CMS100 

2. Peralatan mounting 

3. Peralatan bengkel 

4. Termometer 

5. Pemanas (heater) 

Bahan 

1. Resin Epokwick 

2. Hardener Epokwick 

3. Larutan NaCI 3% 
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PEMBUATAN SAMPEL 

1. Specimen uji SS304 dan SS321 dibuat dalam ukuran permukaan uji ± 1 c m 2 

2. Specimen uji di mounting 

3. Setelah kering bahan mountingnya, peimukaannya dipoles dengan amplas 

400, 60C, 800, dan 1000 

P E N G U J I A N D E N G A N CMS100 

1. Disiapkan lingkungan uji dalam gelas beker 200ml 

2. Pengujian dilakukan dalam kondisi kamar dan peningkatan temperatur 30°C 

40°C, 50°C, 60°C dan 70 °C selama waktu pengujian 6 jam 

A N A L I S I S D E N G A N CMS100 

Setelah selesai pengambilan data pengukuran laju korosi, data diolah dan 

dianalisis dengan Tafel Analysis yang telah disediakan oleh CMS100. 

P E R H I T U N G A N 

E w 

CR = I ,.,„,„ .K COM ^ , 

D .A 
Untuk menghitung laju korosi yang terjadi dipakai rumus : 

dengan : 

CR = corrotion rate 

leorr = arus korosi yang didapatkan dari Analysis Tafel CMS 100 

K = tetapan (1,288 x 10S) jika satuan mpy 

Ew = berat ekivalen 

D = densitas sampel 

A = luas area pengukuran 

H A S I L D A N P E M B A H A S A N 

Penelitian pendahuluan dilakukan pada temperatur dan tekanan kamar untuk 

kedua material SS321 dan SS304. Penelitian ini berguna sebagai pembanding 

terhadap hasil dari pengukuran pada temperatur yang lebih tinggi. Hasil 

pengukuran laju korosi dapat dilihat pada Tabel 2. Dari data Tabel 2 diketahui 

bahwa laju korosi SS304 lebih besar dari SS321 pada lingkungan NaCI 3%. 
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Tabel 2. Hasil pengukuran laju korosi pada temperatur dan tekanankamar 

Larutan Spesimen uji Corrosion rate 

NaCI 3% SS321 1 .16X 10 (-4) 

SS304 4,22 x 10 (-4) 

Penelitian ini seharusnya dilakukan pada temperatur dan tekanan tinggi. 

Tetapi karena keterbatasan alat maka penelitian hanya dapat di lakukan sampai 

dengan 70 °C dengan menggunakan heater pada tekanan kamar 1 atmosfir. Hasil 

dari pengukuran laju korosi untuk material SS321 dan SS304 pada temperatur 

sampai dengan 70"C dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil pengukuran laju korosi SS321 pada temperatur 30°C - 70 °C 

dengan CMS100 

Larutan Temperatur (°C) Spesimen uji Laju korosi (mpy) 

NaCI 3% 30 SS321 1,16 x 10 (-4) 

40 SS321 1,59 x 10 (-4) 

50 SS321 2,00 x 10 (-4) 

60 SS321 2,69 x 10 (-4) 

i 
70 SS321 3.32 x 10 (-4) 

NaCI 3% 30 SS304 4,22 x 10 (-4) 

40 S?3304 4,87 x 10 (-4) 

50 SS304 5,60 x 10 (-4) 

60 SS304 8,02 x 10 (-4) 

70 SS304 9,72 x 10 (-4) 

Kecenderungan laju Korosi material SS321 dan SS304 pada NaCI 3% 

ternadap variasi temperatur dapat dilihat pada Gambar 2 dan Gambar 3. 

Kecenderungan laju korosi adalah semakin meningkat dengan adanya kenaikan 

temperatur. 
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Gambar 2. Hubungan laju korosi dan temperatur untuk SS321 
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Gambar 3. Hubungan laju korosi dan temperatur 

KESIMPULAN 

Dari hasil analisa Tafel dan perhitungan tangan, laju korosi SS321 adalah 

sepertiga laju korosi SS304 pada lingkungan yang sama. Dari hasil ini dapat 

disimpulkan bahwa SS321 mempunyai ketahanan tiga kali lebih besar apabila 

dibandingkan dengan SS304 pada lingkungan larutan NaCI 3%. 

SARAN 

Penelitian ini masih jauh dari harapan, oleh sebab itu akan dilanjutkan lagi 

pada temperatur dan tekanan yang lebih tinggi. Tentu saja penelitian tersebut akan 

berhasil apabila disain penempatan elektroda CMS10C pada temperatur dan 

tekanan tinggi telah berhasil pula. 

UCAPAN TERIMAKASIH 

Kepada teman-teman se BK2S saya ucapkan terima kasih atas 

terselesaikannya penelitiuan ini. 
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PENGUJIAN KOMPONEN PENDINGIN SEKUNDER RSG-GAS 

Oleh : Histori, Renaningsih, Sri Nitiswati, Deswandri, Farokhi, Mudi Haryanto 

ABSTRAK 

PENGUJIAN KOMPONEN PENDINGIN SEKUNDER RSG-GAS. Kegiatan ini 
dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan teknologi pengujiai 
mekanik bahan pipa pendingin reaktor riset, melalui serangakaian pengujian untuk 
mengetahui sifat-sifat mekanik baharfpipa baja austenitik yang digunakan sebagai 
bahan pipa pendingin sekunder RSG-GAS. Lingkup kegiatan pengujian yang 
dilakukan adalah analisis komposisi kimia, pengujian tarik, dan pengujian 
kekerasan. 

ABSTRACT 

TESTING OF RSG-GAS SECONDARY COOLING COMPONENT. The aim 
of this activity is to improve the mechanical testing technology knowledge of the 
research reactor cooling pipe material, through a series of testing for the 
components especially for the mechanical properties of austenitic steel pipe used in 
RSG-GAS secondary cooling pipe. Scopes of these testing activities are chemical 
composition analysis, tensile testing, and hardness testing. 
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PENDAHULUAN 

Sistem pendingin sekunder reaktor riset merupakan pendingin akhir pada 

suatu reaktor riset Panas yang ditimbulkan oleh sistem pendingin primer 

dipindahkan melalui penukar panss ke pendingin sekunder dan selanjutnya 

dibuang ke atmosfer melalui m e l a r a pendingin (cooling tower). Pipa sistem 

pendingin sekunder reaktor RSG-GAS, terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu yang 

berada di dalam gedung reaktor dan yang berada di luar gedung reaktor. Bahan 

pipa yang berada di dalam gedung reaktor terbuat dari baja austenitik dan yang 

berada di luar gedung reaktor terbuat dari baja karbon. Perbedaan bahan yang 

digunakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa baja austenitik lebih tahan 

terhadap korosi dibandingkan dengan baja karbon. Untuk itu baja austenitik harus 

memiliki sifat-sifat mekanik yang sudah teruji, antara lain sifat kuat tarik, kekerasan 

dan komposisi kimianya juga tertentu. Untuk mengetahui sifat-sifat mekanik 

tersebut diatas, telah dilakukan serangkaian pengujian mekanik. Diharapkan 

dengan melakukan serangkaian pengujian tersebut, dapat meningkatkan 

pengetahuan teknologi pengujian mekanik bahan pipa pendingin reaktor riset. 

TEORI 

Pipa pendingin sekunder Reaktor riset RSG-GAS di disain untuk dapat 

menahan beban sebagai ber i ku t : tekanan 6 bar, temperatur 60 "C dan temperatur 

balik dari menara pendingin 32 °C. Pipa tersebut yang berada di dalam gedung 

reaktor terbuat dari baja tipe SS316. Menurut standart ASTM pipa tipe tersebut 

mempunyai komposisi kimia sbb : 

c Mn. P s Si. NI. Cr. Mo. Fe. 

0,08 2,00 0,04 0,03 0,75 11,0-14,0 16,0-18,0 2,00-3,00 Sisa 

Sedangkan sifat mekaniknya adalah sebagai ber iku t : 

Kuat tarik maks. (tensile strength) adalah 515 Mpa. Dan tegangan luluh (yield 

strength) adalah 205 Mpa. Serta mempunyai elongasi minimum 35% dan 

kekerasannya sebesar 200 HV. 

CARA KERJA 

Mula-mula pipa dipotong sesuai dengan keperluan, kemudian potongan pipa 

tersebut dibuat spesimen uji tarik sesuai dengan standart ASTM E-8, kemudian 
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spesimen tersebut dipasang pada grip mesin uji tarik dan dipasang ekstenscmeter, 

kemudian dilakukan pengujian tarik menggunakan mesin SHIMADZU tipe AG-1CTE 

sampai spesimen putus. Setelah spesimen putus semua parameter yang meliputi 

beban maksimum, pertambahan panjangdan posisi p'itusnya spesimen dicatat 

untuk dianalisis kemudian. 

Spesimen hasil pengujian tarik sebagian dipotong-potong lagi, kemudian diampelas 

dan dipoles untuk dilakukan uji kekerasan dan analisis metalografi. 

HASIL 

Anal is is K o m p o s i s i Kimia 

Analisis Komposisi kimia bahan pipa sekunder baja austenitik tipe SS316 (yang 

berada didalam gedung reaktor) ditampilkan pada Tabel 1 dibawah ini. 

Tabel 1 : Hasil Analisis Komposisi Kimia Baja Austenitik 

« m mm 
c 0,035 Mo 0,17 Al 0,015 

Mn 0,36 v 0,085 Pb - 0,0001 

P 0,004 Cu 0,12 Nb 0,014 

S 0,023 W < 0,0001 Zr 0,006 

Si 1,58 Ti 0,38 Zn 0,018 

Ni 9,22 Sn 0,007 Fe 70,9 

Cr 17,0 - - - -

Uji Mekanik dan Kekerasan 

Hasil pengujian tarik (suhu kamar) bahan pipa sekunder (yang berada di 

dalam gedung reaktor) ditampilkan pada Tabel 2 di bawah ini. 

Tabel 2: Hasil Pengujian Mekanik Baja Austenitik 

Catatan t t : tidak tercatat 

Ana l is is Meta lograf i 

Spesimen yang telah dipoles kemudian dietsa dengan bahan kimia yanr 

sesuai untuk metal tersebut. Ada beberapa jenis bahan etsa untuk SS316, tetap: 

setelah dicoba semua bahan yang direkomendasikan oleh standart tersebut 
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ternyata belum memperoleh hasil yang diharapkan. Kendala tersebut kemungkinan 

disebabkan oleh bahan kimia yang sudah terlalu lama disimpan (kadaluwarsa). 

Sehingga hasil analisis metalografi belum dapat disampaikan dalam makalah iniT 

KESIMPULAN 

Dari Uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil 

pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa material pipa SS316 mempunyai 

sifat-sifat mekanik yang lebih baik dari yang tercantum pada standart ASTM, 

bahkan kuat tariknya jauh lebih baik dari yang disyaratkan oleh standart. 

DAFTAR PUSTAKA 

1 . Badan Tenaga Nuklir Nasional, Multipurpose Reactor GA. Siwabessy, 

Safety Analysis Report Rev. 8, chapter 5, Vol. 2,1999. 

2. ASTM A 312/A 312M - 9 4 b , Vol . 01-01, Steel-Piping, Tubing, Fitting, 1995. 

3. ASTM E 8M-95a, Vol. 03-01 , Metal-Mechanical Testing; Elevated and Low-

Temperatur Tests; Metallography, 1995. 

4. ASTM E 92-82, Vol. 03-01, Metal-Mechanical Testing; Elevated and Low-

Temperatur Tests; Metallography, 1995. 

5. ASTM E 407-93. Vol. 03-01 , Metal-Mechanical Testing; Elevated and Low-

TemperaturTests , Metallography, 1995. 
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ANALISIS KOROSI MATERIAL TANGKI REAKTOR TRIGA MARK II 

BANDUNG 

Oleh : Febrianto, Ismu Handoyo, Sriyono, Puradwi I.W, Nur Rahmah 

ABSTRAK 
ANALISIS KOROSI MATERIAL TANGKI REAKTOR TRIGA MARK II 

BANDUNG. Telah dilakukan penelitian untuk melihat pengaruh pekerjaan las-lasan 
terhadap korosi material aluminium seri 6061. Untuk melihat pengaruh korosi 
terhadap material ini dilakukan dalam lingkungan larutan yang mengandung 
khlohda dengan metoda potensiodinamik. Dari hasil yang didapat terlihat adanya 
pengaruh pengelasan terhadap laju korosi pada material aluminium 6061. Dimana 
laju korosi semakin kecil bila semakin jauh dari daerah terpengaruh panas (HAZ, 
Heat Affected Zone), laju korosi semakin kecil. Laju korosi yang teramati adalah 
0,000218 mpy pada daerah HAZ, 0,000130 mpy dan 0,000109 mpy pada daerah i 
cm dan 2 cm dari HAZ 

A B S T R A C T 

ANALYSIS OF MATERIAL CORROSION ON REACTOR TANK OF TRIGA 
MARK II BANDUNG. The investigations to see effect of welding on corrosion rate 
of aluminium type 6061 has been done. The experiments were conducted /, 
environment chloride containing solution by potentiodynamic method.From tt,c 
experiment result shown hat welding had influenced on corrosion rate of aluminium 
tipe 6061. The coirosion rate is smaller in area further from HAZ compared than it 
near to heat affected zone. Corrosion rate was found namely 0.000218 mpy at HAZ 
area and 0.000130 and 0.000109 mpy at 1 cm and 2 cm from HAZ areas 
consecutively. 
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PENDAHULUAN 

Aluminium murni merupakan logam yang ringan dan lunak. Dicampur 

dengan material lain seperti; Fe, Si, Zn , Cu, Mg, T i , Cr, Mn, Ni, dapat mengubah 

aluminium menjadi berbagai bentuk paduan dengan sitat-sifat yang spesifik untuk 

tujuan tertentu. Aluminium bisa menjadi sangat kuat, ductile, dan mudah dibentuk. 

Merupakan konduktor panas yang sangat baik bila dipoles bisa membuat logam ini 

mempunyai relektifitas yang tinggi dibanding material-material lainnya. 

Aluminium merupakan logam ringan dengan densiti 2,7 gr/cm3, dibanding 

dengan material lainnya seperti baja tahan karat dan baja karbon, berat paduan 

aluminium hanya sekitar 40 - 50 % dari berat material yang disebut diatas. 

Paduan yang terbuat dari aluminium ini cukup ringan sehingga 

menguntungkan untuk membuat instalasi yang besar. Instalasi besar akan 

berkurang berat sampai setengahnya bila menggunakan material ini dibanding 

mengunakan baja tahan karat atau baja karbon. Aluminium dan paduan nya 

banyak digunakan baik di industri nuklir maupun non nuklir Daiam banyak industri 

nuklir digunakan untuk tangki reaktor riset maupun sebagai kelonsong bahan bakar 

sedangkan di industri non nuklir banyak digunakan untuk jaringan transmisi listrik 

jarak jauh, alat-lat transportasi, alat-alat kontruksi, perkakas rumah tangga dan 

lainnya. 

LOGAM ALUMINIUM 

K e u n t u n g a n Paduan A l u m i n i u m 

a. Ketahanan te rhadap ko ros i 

Ketahanan terhadap korosi merupakan kriteria penting dalam menentukan 

baik umur maupun kehandalan operasi dari suatu peralatan atau instalasi. 

Pengalaman membukt ikan material/instalasi yang terbuat dari aluminium yang 

berada di pinggir pantai maupun kapal yang terbuat dari paduan aluminium seri 

5063, 5086 dan 6061 masih dapat beroperasi untuk beberapa dekade tanpa 

mengalami problem korosi yang berarti. Paaa beberapa instalasi yang berada 

dipingir pantai ini tidak memerlukan proses proteksi material. Untuk beberapa 

instalasi tertentu menggunakan sistim proteksi material dengan cara antara lain; 

pengecatan, "anodizing", proteksi katodik ataupun metoda lainnya. 

Ketahanan korosi dari paduan aluminium ini disebabkan adanya lapisan film 

yang bersifat protektif berupa oksida (alumina) pada permukaan logam. Lapisan 

film oksida ini membuat material menjadi pasif terhadap l ingkungan. Meskipun 
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sangat tipis sekitar 50-100 A, lapisan film oksida yang terbentuk ini akar. 

membatasi antara logam dengan lingkungan sehingga membuat material menjari; 

pasif terhadap lingkungannya. Kestabilan fisik lapisan oksida ini merupakan faktur 

penting terhadap ketahanan korosi dari paduan aluminium ini. 

Tabe l : Komposisi Kimia Paduan Aluminium seri 60S1 (dalam %) 

% Si 

Fe j Cu 

Mn Mg Cr Zn Ti lainnya Al 
i 

min 0,4 | 0,15 0,8 0,04 sisa | 

max 0.8 

0,7 j 0 45 

0,15 1.2 0,35 n,25 0,15 0,15 i 

TATA KERJA 

3.1 . Bahan dan benda uj i 

• Material aluminium 6061 

• Epoksi resin dan Hardener 

• Ampelas grade 200, 400, 600, P00 dan 1000 

• Larutan NaCI 

. CMS 100 

3.2. Cara Kerja 

Spesimen uji yang digunakan berdiameter 1,5 cm dan tebal C,6 cm 

Spesimen uji ini diampelas dengan kertas ampelas dari grit 400, 600, 800sampai 

dengan grit 1000 dan dipoies dengan pasta Metadi II ukuran 1/4 mikron. 

Aluminium yang digunakan pada percobaan ini adala seri 6061. Aluminium 

hasil pekerjaan las-lasan dibedakan atas 3 (tiga) jenis; 1 cm, 2cm dan 3 cm dari 

pekerjaan las-lasan. Benda uji berupa plat dengan ketebalan 0,6 cm dan luas... ± 

cm2. Spesimen uji ini diampelas dengan kertas ampelas dari grit 400, 600, 

800sampai dengan grit 1000 dan dipoles dengan pasta Metadi II ukuran 1/4 mikron. 

Eenda uji dipersiapkan dengan resin epoksi sehingga bagian yang akan berkontak 

dengan larutan uji saja yang dibiarkan terbuka. Pada benda dipasang kabel 

sebagai hubungan arus dan diampelas dengan kertas ampelas kemudian dipoles 

pasta diamon Metadi. 

Percobaan uji korosi dilakukan dengan metoda Potensiodinamik aari CMi-

100. Benda uji ditempatkan dalam media larutan uji dan diukur laju korosinya 

dengan potensiostat. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari pengujian korosi terhadap paduan aluminium 6061 hasil pekerjaan las-

lasan didapat hasil sebagai berikut; 
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No. Posisi Laju Korosi (mpy) 

1 daerah Haz 0,000218 

2 1 cm dari HAZ 0,000130 

2 cm dari HAZ 0,000109 

Dari hasil pengujian terlihat adanya pengaruh pengelasan terhadap laju korosi 

pada material paduan aluminium 6061 walaupun perbedaan ini t idaklah begitu 

nyata. Semakin jauh dari HAZ laju korosi semakin kecil. 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian yang didapat terlihat pengelasan memberikan pengaruh 

terhadap laju korosi yang terjadi pada material aluminium seri 6061 . Panas yang 

timbul selama proses pengelasan dapat menyebabkan terjadinya perubahan 

struktur pada daerah terpengaruh panas (HAZ=Heat Affected Zone). Biasanya 

pada daerah logam induk butirannya lebih kecil sedangkan pada daerah yang 

mendekati/terpengaruh panas butiran relatif lebih besar. Pembesaran butir-butir 

aluminium akibat panas pengelasan dapat menurunkan kekuatan dan ketahanan 

korosi material. 

DAFTAR PUSTAKA 

1. J.C. Scully, The Fundamental of Corrosion ", 3 rd edition, The University of 

Leeds, V . K p 167, 1990 

2. V.Mitrovic, Scepanovic, B. Mac Dougall and M.J. Graham," The Effect of CI 

ions on the Passivation of Fe-26 Cr Alloy ", Corrosion Science, Vol 27, No. 3, 

pp 239 ,1987 

3. J.O.M. Bockrtis, "Comprerhensive Treatise of Electrochemistry, Vol 4, 

Electrochemical Materials Science, PlenumPress, pp 232-236, 1980 

4. A Review of the Theoretical Modell ing of Crevice and Pitting Corrosion", 

Corrosiomn Science, Vol 27, No. 3, pp 289 - 323,1987. 

71 



Prosiding Presentasi Ilmiah Teknologi Keselamatan Nuklir-V ISSN No.: 1410-0533 
Serpong. 28 Juni 2000 _ . PITVALJL&TAII 

I D 0 2 0 0 2 3 2 

PENGARUH TEMPERATUR TERHADAP LAJU KOROSI 
INCOLOY 800 DALAM LARUTAN KHLORIDA 

Oleh : Febrianto, Sriyono, Puradwi I.W 

ABSTRAK 

PENGARUH TEMPERATUR TERHADAP LAJU KOROSI INCOLOY 800 
DALAM LARUTAN KHLORIDA. Sifat -sifat elektrokimia paduan dasar nikel diteliti 
dengan teknik potensiodinamik dalam laivtan khlorida pada berbagai variasi 
temperatur. Teknik elektrokimia pada temperatur dan tekanan tinggi diharapkan 
dapat digunakan untuk mengevaluasi pengaruh khlorida terhadap sifat korosi pada 
paduan dasar nikel khususnya Incoloy 800. Dari data yang didapat terlihat Incoloy 
800 mengalami korosi lubang dalam media yang mengandung khlorida. 

A B S T R A C T 

THE TEMPERA TURE EFFECT ON CORROSION RA TE OF INCOLOY 800 
IN SOLUTION CONTAINING CHLORIDE. Electrochemical behaviours of nickel-
based alloys were investigated by potentiodynamic technique in chloric^ 
environments at several temperature condition. Electrochemical technique at high 
temperature and pressure can be used to evaluate chloride effect on corrosion 
mechanism at nickel based alloys material such as; incoloy 800. It was fcund that 
the Incoloy 800 was attacked by pitting in chloride containing solution. 
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PENDAHULUAN 

Telah banyak usaha yang dilakukan untuk pengendalian korosi yang terjadi 

pada material infrastruktur seperti, pembangkit panas, jar ingan pipa, tangki 

petroleum. Korosi merupakan fenomena alam dimana material cenderung kembal i 

ke keadaan semula dengan tingkat energi yang lebih rendah. Korosi t idak bisa 

dihi langkan secara keseluruhan tetapi dapat dikendalikan dengan memahami 

aspek; mekanisme korosi, desain, pemilihan material dan metoda proteksi material . 

Kimia air temperatur tinggi merupakan issu yang kritis dalam menentukan 

"life assessment dari tabung penukar panas yang terbuat dari paduan dasar nikel 

seperti Inconel 600, 6S0, Incoloy 800 dan 825. Kinerja material, paduan nikel 

terhadap korosi sangat dipengaruhi oleh dua kontaminan utama dalam pendingin 

reaktor air bertekanan (PWR), yakni; khlorida dan sulfat. 

TEORI 

Incoloy 800 (30 - 35 % nikel, 19 -23 % khromium dan 44 % besi) merupakan 

paduan yang tahan terhadap oksidasi dan karburisasi pada temperatur tinggi juga 

tahan terhadap srruss crac/c/ng.serangan sulfur, scalling dan korosi pada berbagai 

suhu tinggi. Incoloy 800 mempunyai struktur austenitik yang stabil, dengan 

temperatur kritis antara 1200 - 1600 0 F. Incoloy 800 sebagaimana juga Incoloy 825 

dikembangkan untuk digunakan untuk lingkungan korosi yang agresif. Kandungan 

nikel dari paduan ini cukup untuk menahan stress corrosion cracking yang 

disebabkan ion khlorida. Kombinasi antara nikel dengan kandungan mol ibdenum 

dan copper tahan tarhadap asam-asam pereduktor. Kandungan khrom sebesar 19 

- 23 % memberikan ketahanan terhadap zat -zat pengoksidasi. 

Incoloy 800 adalah salah satu jenis dari paduan nikel yang penggunaannya 

sebagai material pembangkit uap masih dalam penelitian, dimana sebelumnya 

menggunakan Inconel 600 dan 690. Bagian dari pembangkit uap yang terbuat dari 

paduan nikel ini antara lain; pengikat tabung dan tube 

Menurut Spel ler 3 ' pada dasarnya laju korosi meningkat dengan naiknya 

temperatur media tetapi sebaliknya kelarutan oksigen akan berkurang dengan 

nr.iknya temperatur (gambar 1. Pada sistem terbuka, diatas temperatur 80°C, laju 

korosi menurun karena dengan naiknya temperatur, oksigen akan keluar dari 

sistem namun pada sistem tertutup laju korosi terus meningkat walaupun 

temperatur telah melebihi 80°C sampai semua oksigen habis d ikonsumsi . 

Penelitian yang di lakukan oleh Uhlig 4- pada baja karbon menyimpulkan bahwa ratio 

laju ko r osi menjadi dua kali lebih besar dengan naiknya temperatur sebesar 20°C. 
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Meningkatnya konsentrasi/kelarutan oksigen dalam larutan akan meningkatkan laJL 

korosi material. Menurut Leckie 3 ' adanya garam dalam larutan pada 

umumnya/cenderung untuk meningkatkan laju korosi dari material dengan: 

mempengaruhi; polarisasi anodik, konduktifitas larutan, difusi dan kelarutan 

oksigen. 

U 1* 
? 5 

0 lu «o II m iiu i k n u iio m> 

Gambar 1. Pengaruh temperatur 
terhadap laju korosi berdasarkan 

konsen trasi oksigen dalam larutan 

5 % -

Gambar 2. Pengaruh konsentrasi 
kelarutan oksigen terhadap laju korosi 

TATA KERJA 

BAHAN DAN ALAT 

Material Inc-jloy 800 

Epoksi resin dan Hardener 

Ampelas grade 200, 400, 600, 800 dan 1000 

Larutan NaCI 

CMS 100 

Pemanas Listrik 

Alat kontrol temperatur 

CARA KERJA 

Spesimen uji yang digunakan berdiameter 1,5cm dan tebal 0,6cm. Spesimen 

uji ini diampelas dengan kertas ampelas dari grit 400, 600, 800sampai dengan giv 

1000 dan dipoles dengan pasta Metadi II ukuran 1/4 mikron. Benda uji dipersiapkan 

dengan resin epoksi sehingga bagian yang akan berkontak dengan larutan uji saja 

yang dibiarkan terbuka. Pada benda dipasang K a b e l sebagai hubungan arus. Uji 

korosi dilakukan dengan metoda Potensiodinamik dari CMS 100. Benda uji 

ditempatkan dalarn media larutan uji dan diukur laju korosinya dengan potensiostat. 
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HASIL 

Dari tabel d ibawah terlihat paduan Incoloy 800 mengalami korosi da lam 

larutan khlorida. 

No. Konsentrasi Ch (%) Corr rate (mpy) Corr rate (rerata) 

1 1 0,007 

2 1 0,007 0,0066 

3 1 0,006 

No. Konsentrasi Ch (%) Corr rate (mpy) Corr rate (rerata) 

1 3 0,013 

2 3 0,011 0,0110 

3 3 0,012 

No. Konsentrasi Cl" (%) Corr rate (rr.py) Corr rate (rerata) 

1 5 0,010 

2 5 0,009 0,0096 

3 5 0,009 

Dari data diatas, laju korosi yang terjadi pada konsentrasi khlorida 1 % 

sebesar 0,0066 mpy dan meningkat pada konsentrasi khlorida 3% yaitu 0,0110 

mpy dan turun menjadi 0,0096 mpy pada konsentrasi 5%. 

KESIMPULAN 

Pada awal penambahan NaCI laju korosi akan meningkat karena akan 

mempertinggi konduktif i tas larutan sehingga arus korosi yang ada antara anoda 

dan katoda semakin besar.. Pada konsentrasi ion Cl" 1 % , oksigen terlarut da lam 

larutan masih cukup banyak tetapi dengan semakin besarnya konsentrasi NaCI 

yang berupa garam ini akan menurunkan kelarutan oksigen dalam larutan sehingga 

laju korosi secara perlahan akan turun ini dapat dilihat pada konsentrasi NaCI 3 -

3,5%. 
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ABSTRAK 

PENGUJIAN KEANDALAN KABEL PADA KONDISI KELEMBABAN 
LINGKUNGAN. Telah dilakukan pengujian sistem kabel pada kondisi kelembaban. 
Pengujian dilakukan pada pemanas listrik horizontal dengan kemampuan 
pemanasan hingga 300°C. Sebagai hasil pengujian adalah kegagalan terjadi 
karena adanya penunjnan arus dengan kenaikan resistan akibat kenaikan suhu. 
Sedangkan pengaruh kelembaban terhadap kegagalan belum diperoleh hasil yang 
signifikan sesuai kondisi uji yang dilakukan. Demikian pula halnya bahwa waktu 
hingga mencapai kegagalan akan bertambah singkat dengan dengan kenaikan 
suhu uji. 

ABSTRACT 

RELIABILITY TESTING OF CABLE ON ENVIRONMENTAL HUMIDITY 
CONDITION, reliability testing of cable on humidified condition has been carried 
out. As a result, the failure occurred due to reduction of current by increasing the 
resistance on rising temperature testing. For humidified condition the result which 
are observed did not significant at the stated condition of testing. The needed time 
up to the failure criteria increased as a temperature testing increased. 
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PENDAHULUAN 

Pengujian ini dimaksudkan unfuk menentukan karakteriistik kabel pada 

suhu relatif tinggi dan dengan memperhatikan keadaan kelembaban lingkungan 

sekitar yang dilakukan berdasarkan analisis keandalan. Dengan keadaan suhu 

relatif tinggi dan lembab 6istem kabel pada penggunaan normal maupun khususnya 

pada keadaan kecelakaan maka sistem kabel akan mengalami penuaan. 

Untuk analisis tersebut, dilakukan pengujian hidup terakselerasi sebagai 

substitusi terhadap pengamatan terhadap pemakaian pada kondisi normal. Hal ini 

mengingat bahwa pengamatan pengalaman operasi pada umumnya sulit dilakukan, 

karena sistem pencatatan yang rata-rata kurang memadai. Untuk dilakukan 

pengujian kondisi beban pengunaan normal diwakili eleh lampu pijar yang berlaku 

sekaligus sebagal indikitar untuk menentukan kriteria kegagalan. 

TEORI 

Secara umum pembahasan sistem kabel dapat dikategorikan berdasarkan: 

©Ragam kabel dan koneksi untuk jenis Kias 1E (klasifikasi jenis yang penting 

untuk keselamatan) dan bahan pembuatnya, © Identifikasi stressor, degradasi 

penuaan, mekanisme dan moda kegagalan potensial, serta indikator efek-penuaan. 

® Evaluasi terhadap pengalaman operasi yang penting untuk pengkajian umur, (?> 

Evaluasi terhadap metode yang diusulkan untuk deteksi efek dan degradasi 

penuaan, dan © Pendekatan pengkajian umur sistem kabel yang dihubungkan 

dengan moda kegagalan. 

Secara khusus sistem kabel pada k jngkungan reaktor digunakan untuk day? 

dengan pengenal 600 V atau di bawahnya, umumnya arus bolak balik, untuk 

kontrol-pengenal tegangan umumnya digunakan berbeda mulai dari mlkrovoit 

hingga 440 volt, aru^, searah atau arus bolak balik, maupun untuk instrumentasi-

biasanya digunakan sirkuit daya rendah dengan impedans rendah maupun tinggi 

menggunakan arus searah, arus bolak balik, atau sinyal denyut. KaDel pada 

kungkungan mungkin dipasang dengan tray membuka atau tertutup, maupun 

dalam saluran logam yang kaku. Kabel yang berawal atau berakhir pada komponen 

(alat) sering dengan saluran fleksibel untuk memungkinkan pergeseran atau 

getaran. Pada sisi lain banyaknya kabel yang digunakan dalam kungkungan 

reaktor, misalnya tipe air ringan (BWR) kira-kira adalah untuk: daya 91700 m, untuk 

kontrol 74000 m dan untuk instrument 407000 m, 
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yang sebagian besar adalah terhubung dengan keselamatan. Materi komponen 

logam pada sistem kabel biasanya adalah tembaga pilin, inconel, aluminium, dan 

lain lain. Masing-masing materi mempunyai aras penuaan yang tertentu dan 

mekanisme degradasi yang berbeda. Sedangkan bahan isolasi dan jaket juga 

mempunyai aras penuaan selain mempunyai daya tahan terhadap radiasi yang 

berbeda. Contoh bahan isolasi dan jaket adalah polimer, nilon, neoprene dan lain-

lain. 

Sistem kabel terdistribusi luas diseluruh kungkungan. Agar pengkajian umur 

layak, maka perlu mempert imbangkan stressor yang paling berpengaruh pada 

sesuatu lokasi sehingga dapat diperkirakan pola degradasi setempat yang paling 

mungkin. Ada empat pertimbangan yang dapat membantu identifikasi pola 

degradasi setempat yang serius, yaitu keadaan keragaman l ingkungan, daya tahan 

kaoel atau rancang koneksi, konfigurasi instalasi yang dibutuhkan sesuai fisik, dan 

catatan pengalaman. 

Walaupun secara terpisah pengalaman sangat membantu untuk identifikasi 

pola degradasi setempat yang paling mungkin terjadi bila dihubungkan dengan 

ketiga lainnya. Pola degradasi setempat potensial untuk sistem kabel dapat 

dibedakan untuk masing-masing komponen. Untuk komponen konduktor degradasi 

terjadi pada titik koneksi dan konduktor yang berada pada lingkungan kelembaban 

dan kimia. Untuk komponen isolator k i b e l dan juga konektor degradasi terjadi pada 

daerah radiasi dan termal yang tinggi, khususnya bagi kabel yang tidak mempunyai 

jaket. 

TATA KERJA 

Perlengkapan uji adalah sebagai berikut: 

1 . Furnace 

Pemanasan 

Bahan 

Ukuran : 2 meter-panjang, 0,8 meter-diameter. 

: Baja, tebal 10 mm. 

: Elektric Heater dan termokontrol, 4 kW 

Termokopei 

Isolasi 

: 4 penyidik (probe) 

: Rockwool- jaket : aluminium. 

2. Stab i l isator 

Spesifikasi : 380 Volt Luaran, 3-fasa. 

3. Untai u j i 

a. Kabel uji 

: Rangka ian kabe l u j i 

Jumlah uji : 3 titik suhu a 3 kali pengujian, 
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• Panjang : 9 x 2 x 3 meter x 150% 

b. Meter 

• Voltmeter 

• Amperemeter 

• Lampu, berlaku sebagai beban 

c. Perlengkapan untai uji 

• sakelar 

• pemutus arus (breaker), pada sumber untuk setting arus. 

• resistor putar 

Susunan perlengkapan dan contoh uji yang ditempatkan mendatar di pusat 

diameter furnace, dalam keadaan tidak berbelit-belit atau relatif lurus, disusun 

seperti terlihat pada. Gambar 1. Sedangkan pengamatan akan dilakukan terhadap 

rangkaian lampu beban yang berlaku sekaligus sebagai indikator, Gambar 3. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Mekanisme penuaan dipengaruhi oleh stressor dapat menyebabkan 

kegagalan sirkuit. Pada umumnya bahan isolasi akan mengalami pengerasan dan 

mengurangi elastisitas, dengan tingkat perubahan dari 400%-800% menurun 

menjadi 10%-15%. Peretakan/patah mungkin terjadi karena kabel tergeser, karena 

kemungkinan adanya pengkerutan bahan yang cukup, atau karena peregangan 

dari pengkerutan pada bagian yang dingin dari siklus suhu. Sedangkan untuk 

komponen logam, karena tidak bergerak, maka akan mempunyai mekanisme 

penuaan yang terbatas. Mekanisme yang mungkin menyebabkan kegagalan sirkuit 

adalah korosi karena kandungan air, fatik, pemakaian, keadaan menjadi longgar 

yang lebih cepat karena fleksi, vibrasi, atau pemisahan koneksi yang berulang-

ulang. 

Kegagalan adalah hasil dari ketidak mampuan sirkuit listrik melakukan 

fungsinya Tergantung pada fungsi sirkuit maka moda kegagalan sistem kabel yang 

mungkin adalah resistans seri naik karena sirkuit terbuka atau hubung singkat antar 

konduktor akibat lukanya isolasi yang terjadi pada suhu uji yang ekstrim tinggi atau 

Secara umum konduktor logam dan komponen konektor sistem kabel 

mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan keterjadian kenaikan resistansi 

dengan kenaikan suhu. Hal ini ditunjukkan oleh hasil pengujian, sebagaimana 

diperlihatkan oleh Tabel 1, yaitu dengan pengamatan kriteria kegagalan pada 
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lampu beban terbesar (60 W). Sedangkan dengan perubahan kelembaban hasil 

yang dianggap signifikan masih perlu di lakakukan pengujian lebih lanjut. 

Tabel 1: Hubungan suhu dan waktu pemanasan hingga kriteria kegagalan dan 

besarnya arus pada kondisi l ingkungan 

Suhu, ° c Arus Awal, mA Arus Awal, mA Waktu hingga kriteria kegagalan 

50 40 - Lebih dari 7 jam 

100 40 36 6 jam 

150 40 34 3 jam 40 menit 

m.n. 

Gambar 1. Furnace dan rangkaian uji 

<>Q V V 

.-- 'T" W 

Gambar 2. Rangkaian lampu beban 

KESIMPULAN 

Dari hasil pengujian dapat diperoleh kesimpulan bahwa kegagalan sirkuit 

listrik melakukan fungsinya dengan moda kegagalan sistem kabel dimungkinkan 

terjadi resistans seri naik dengan sebagai akibat kenaikan suhu. Sedangkan 

pengaruh kelembaban terhadap kegagalan masih perlu dilakukan pengujian lebih 

lanjut untuk mendapatkan hasil yang signifikan. Pada sisi lain suhu uji yang 

meningkat akan mengakibatkan waktu hingga kriteria kegagalan yang ditetapkan 
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sebelum memberikan hasil yang signifikan yaitu pada suhu uji kondisi kamar waktu 

yang diperlukan melebih dari 7 jam, sedang pada suhu uji 100°C dan 15C°C 

masing-masing adalah 6 jam dan 3 jam 40 menit 
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PENILAIAN SISTEM PROTEKSI DAN PENGENDALIAN 
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DAYA JENIS AIR RINGAN 
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ABSTRAK 

PENILAIAN SISTEM PROTEKSI DAN PENGENDALIAN TERHADAP 
KEJADIAN KEGAGALAN DAYA LISTRIK REAKTOR DAYA JENIS- AIR 
RINGAN. Telah dilakulon penilaian sistem pengendalian dan proteksi reaktor daya 

jenis air ringan terhadap kejadian kegagalan daya listrik. Terputusnya atau 
kegagalan daya listrik pada suatu instalasTTeaktor daya tentunya akan memberikan 
dampak terhadap pengoperasian reaktor daya. Kegagalan daya listrik yang ditinjau 
adalah kegagalan beban listrik eksternal dan kegagalan daya AC. Penilaian 
dilakukan dangan mengkaji dan meninjau mekanisme sistem daya listrik dan 
mekanisme pengendalian dan proteksi terhadap kegagalan daya listrik. Peninjauan 
dilakukan pada dua kondisi, yaitu kegagalan daya listrik yang tidak disertai trip 
turbin reaktor dan yang diikuti oleh trip turbin reaktor. Dari penilaian dapat dipahami 
bahwa sistem pengendalian dan proteksi mampu mengantisipasi gangguan yang 
disebabkan oieh kegagalan daya listrik 

A B S T R A C T 

EVALUATION OF CONTROL AND PROTECTION SYSTEM FOR LOSS 
OF ELECTRICAL POWER SUPPLY SYSTEM OF WATER-COOLED NUCLEAR 
POWER PLANT. Evaluation of control and protection system for loss of electrical 
power supply system of water-cooled nuclear power plant has been done. The loss 
of electrical power suply. The accident covered the loss of external electrical load 
and loss of ac power to the station auxiliaries. It is analysed by studying and 
observing the mechanism of electrical power system and mechanism of related 
control and protection system. The are two condition used in the evaluation ie 
without turbine trip and with turbine trip. From the evaluation it is concluded that the 
control and protection system can handled the failure caused by the loss of 
electrical power system. 
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PENDAHULUAN 

Reaktor daya terdiri dari berbagai jenis sistem, komponen dan peralau.n. 

antara lain sistem instrumentasi dan kendali, sistem ventilasi, sistem pending,,-

sistem shutdown, pompa, dsb, yang kesemuanya membutuhkan catu daya listrik. 

Pencatuan daya yang diperlukan untuk bekerjanya fungsi keselamatan di dalam 

reaktor daya, dilakukan melalui catu daya listrik eksternal/grid dan catu internal 

berupa generator diesel. Gambar 1 menunjukkan sistem pengendalian reaktc 

daya dan gambar 2 menunjukkan komponen pelayanan sistem listrik reaktor daya 

Adapun catu daya listrik diklasifikasikan menurut tingkat kepentingannya 

terhadap keandalan. Tingkat kepentingan keandalan ini terbagi atas 4 kelas yang 

mencakup daya yang tidak bisa diinterupsi sampai daya yang dapat diinterupsi. 

Klasifikasi catu daya listrik terdiri atas catu daya kelas iV, kelas III, kelas II dan 

kelas I. Kondisi I adalah kondisi pada operasi normal dan transien operasional, 

kondisi II untuk kegagalan dengan frekuensi moderat, kondisi III untuk kegagalan 

yang jarang, dan kondisi IV untuk kegagalan yang terbatas. 

Terputusnya atau kegagalan d iya listrik pada suatu instalasi reaktor daya 

tentunya akan memberikan dampak terhadap pengoperasian reaktor daya dan 

dapat mengancam integritas teras reaktor, yaitu antara lain karena berhentinya 

aliran pendingin secara paksa di dalam sistem primer dan sistem sekunder yang 

dapat mengakibatkan peningkatan suhu bahan bakar. 

Untuk menanggulangi dampak dari kegagalan daya listrik diperlukan sistem 

pengendalian dan sistem proteksi. Sistem pengendalian reaktor adalah sistem yang 

dipakai pada operasi normal, secara umum berfungsi untuk menjamin dapat 

beroperasinya reaktor nuklir secara aman, sedangkan sistem proteksi merupakan 

salah satu sistem yang disiapkan untuk menjamin keselamatan operator, 

masyarakat umum dan lingkungan bila terjadi kegagalan/tak bekerjanya sistem. 

Spesifikasi utama sistem adalah bila ada gangguan, maka sistem pengendalian 

akan mengantisipasinya sehingga daya kembali sesuai yang diharapkan. Namun, 

jika gangguan tersebut cukup besar untuk dianggap berpengaruh terhadap 

keselamatan sistem dan melampaui batas keselamatan yang diizinkan, mak-

proteksi reaktor akan menghentikan kerja reaktor dengan cara menjatuhkan batang 

kendali. 
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Mekanisme pengendalian dan proteksi sistem reaktor daya terhadap 

kejadian kegagalan daya listrik dilakukan pada dua kondisi, yaitu kehilangan daya 

listrik yang tidak disertai trip turbin reaktor dan yang diikuti trip turbin reaktor. 

Kegagalan daya listrik yang ditinjau dalam makalah ini adalah kegagalan 

beban listrik eksternal dan kegagalan daya AC. Kondisi kejadian dan transien ini 

menghasilkan dampak berkurangnya kemampuan kapasitas sistem sekunder untuk 

memindahkan panas yang dihasilkan dalam sistem pendingin reaktor. 

Kegagalan beban eksternal pada instalasi disebabkan oleh kegagalan beban 

listrik yang disebabkan oleh gangguan sistem listrik. Untuk kondisi ini daya AC luar 

masih tersedia untuk mengoperasikan komponen d3n sistem reaktor seperti pompa 

pendingin, sehingga generator diesel belum diperlukan. Sedangkan kegagalan 

daya AC terhadap peralatan instalasi disebabkan oleh kegagalan grid di luar lokasi 

yang diikuti dengan trip turbin. Jika kondenser tak tersedia, kelebihan 

pembangkitan uap di lepaskan ke atmosfir. Begitu pula bila aliran umpan utama 

gagal, maka aliran umpan dijaga oleh sistem air umpan cadangan. 

Evaluasi terhadap kegagalan daya AC terhadap peralatan instalasi 

dimaksudkan untuk meninjau kemampuan proteksi reaktor, baik sistem pengaman 

maupun kemampuan sirkulasi alamiah dari sistem pendingin reaktor RCS dalam 

hal memindahkan panas peluruhan jangka panjang dan mencegah pemanasan 

paaa sistem RCS dengan kemungkinan penekanan lebih (overpressurization) atau 

kehilangan air sistem pendingin reaktor. 

Keberadaan sistem proteksi reaktor diperlukan untuk membatasi input panas 

teras dan untuk mencegah pendidihan yang tidak diharapkan (DNB). Dalam sistem 

keselamatan terdapat katup-katup. Terbukanya katup keselamatan pressurizer dan 

atau katup keselamatan pembangkit uap untuk menjaga tekanan sistem berada di 

bawah batas limit yang diperbolehkan tergantung pada basar kegagalan beban. 

Katup keselamatan pembangkit uap adalah sedemikian . sehingga 

kapasitasnya cukup untuk memindahkan aliran uap dari pembangkit uap pada 

rating termal sistem catu uap nuklir yang dijamin tidak melewati 110% tekanan 

desain sistem uap. Kapasitas katup keselamatan pressurizer diperuntukkan untuk 

mengakomodasi beban heat sink dengan pengoperasian awal pada beban turbin 

maksimum bersamaan dengan pengoperasian katup pembangkit uap. Katup 

keselamatan pressurizer dapat membebaskan uap untuk menjaga agar tekanan 

sistem pendingin reaktor berada dalam batas 110% tekanan desain. 
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METODA DAM TATA KERJA 

Dikaji mekanisme sistem reaktor daya air ringan khususnya yang terkait 

dengan sistem daya listrik, dan ditinjau mekanisme pengendalian dan proteksi yang 

dilakukan oleh sistem reaktor daya terhadap kegagalan daya listrik. Kegagalan 

daya listrik dibedakan atas kegagalan beban listrik eksternal dan kegagalan daya 

AC. Peninjauan dilakukan pada dua kondisi, yaitu kegagalan daya listrik yang tidak 

disertai trip turbin reaktor dan yang diikuti oleh trip turbin reaktor. 

Dilakukan pancatatan data urutan waktu dan kejadian akibat kehilangan 

daya listrik ternadap perubahan dan sistem reaktor daya terhadap beberapa 

peralatan dan sistem, yaitu kehilangan air umpan, tinggi permukaan air pada 

pembangkit uap, batang kendali dijatuhkan, katup keselamatan pembangkit uap 

terbuka, tekanan pada pressurizer mencapai maksimum, katup keselamatan 

pressurizer tertutup, katup keselamatan pembangkit uap tertutup. 

Asumsi yang digunakan untuk kegagalan daya listrik adalah sebagai beriku.-. 

1. Mula-mula instalasi dioperasikan pada 102% dari rating daya desain dengan 

suhu awal pendingin reaktor 4 . 5 0 F dan tekanan pressurizer 5 0 psi di atas 

harga nominal. 

2. Trip reaktor terjadi pada tinggi permukaan pembangkit uap yang rendah. 

3. Koefisien transfer panas di dalam pembangkit uap mengikuti menurunnya 

pompa pendingin reaktor. 

4. Sistem pemindahan panas residu p-sssif PRHR diaktuasi oleh permukaan air 

pembangkit uap yang rendah (jangkau dekat) berkoinsidensi dengan laju 

aliran air umpan cadangan yang rendah (air umpan diasumsikan tak 

tersedia). 

5. Koefisien transfer panas PRHR yang rendah dihubungkan dengan laju aliran 

PRHR rendah disebabkan oleh trip RCP. 

6. Untuk kerugian daya AC terhadap peralatan instalasi, fungsi keselamatan 

yang diperlukan adalah pemindahan panas peluruhan teras. 

7. Pelepasan uap sistem sekunder dicapai melalui katup keselamatan 

pembangkit uap. Katup keselamatan pressurizer diasumsikan berfungsi. 
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HASIL DAN P E M B A H A S A N 

Untuk kondisi kegagalan beban listrik ada dua kondisi yang diperhitungkan, 

yaitu kondisi yang disertai trip turbin dan kondisi yang tidak disertai trip turbin 

reaktor. Untuk kondisi tanpa trip turbin maka trip reaktor secara langsung tidak 

diperlukan, tetapi di lakukan trip reaktor melalui sistem proteksi reaktor. Setelah 

keyagalan beban listrik masij ada beban uap sekitar 5%. 

Dengan adanya kegagalan beban, terjadi penutupan yang cepat terhadap 

katup kontrol turbin. Sistem bypass turbin otomatis mengakomodasi kelebihan 

pembangkit uap. Guhu dan tekanan pendingin tidak naik secara signifikan jika 

sistem byoass turbin dan sistem kontrol tekanan pressurizer berfungsi secara 

sempurna. 

Dalam mendekati limit keselamatan, maka mekanisme proteksi di lakukan 

melalui trip tekanan pressurizer t inggi, trip ketinggian permukaan air dalam 

pressurizer yang tinggi dan trip suhu tinggi. Dengan kegagalan daya listrik total, 

kecepatan turbin mencapai 1 1 1 % , dan frekuensi sekitar 67 Hz ( 1 1 1 % x 60 Hz). 

Dengan frekuensi yang berlebih ini tidak akan mengganggu atau merusak sensor 

voltage dan sensor frekuensi. Dengan pertambahan frekuensi tersebut motor 

pompa pendingin menghasi lkan pertambahan kecepatan aliran dan margin 

tambahan lebih lanjut pada limit keselamatan. 

Dari gambar 2 dapat dilihat bahwa peralatan instrumentasi kendali yang 

mencakup sistem proteksi reaktor dan beban yang dikaitkan dengan keselamatan 

dicatu dari sistem catu daya 120 volt, dan sistem catu daya tersebut dicatu dari 

inverter. Inverter dicatu dari bus DC yang mendapat daya dari baterai atau dari 

voltage AC yang diregulasi. 

Dalam hal kejadian katup dump uap gagal membuka setelah kegagalan 

beban, maka katup keselamatan pembangkit uap berperan dan reaktor bisa ditrip 

oleh sinyal tekanan pressurizer tinggi, sinyal level air pressurizer tinggi atau sinyal 

suhu lebih Tekanan pembangki t uap dan suhu pendingin reaktor bertambah sangat 

cepat. Katup keselamatan pressurizer dan katup keselamatan pembangkit uap 

berguna untuk memproteksi sistem pendingin reaktor (RCS) dan pembangkit uap 

terhadap tekanan lebih maupun kehilangan beban, walaupun diasumsikan sistem 

bypass turbin, spray pressurizer, atau kontrol perangkat batang kendali RCCA 

otomatis tidak dioperasikan. 
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Transien sisi primer disebabkan oleh berkurangnya kemampuan 

pemindahan panas dari primer ke sekunder yang disebabkan oleh pembatasa. 

aliran uap ke turbin yang diikuti secara otomatis dengan pengurangan alirar 

umpan. Dalam hal aliran air umpan tidak bisa berkurang, heat sink masih tersedia 

dan transien tidak akan menyebabkan akibat yang parah. Pengurangan aliran uap 

ke turbin setelah kehilangan beban eksternal yang terjadi yang disebabkan oleh 

tertutupnya katup kontrol turbin secara otomatis dan cepat. Mengikuti kejadian trip 

turbin tersebut dapat diketahui bahwa pembatasan aliran uap terjadi via tutup katup 

henti turbin. Transien pada tekanan primer, suhu, dan volume air tidak memberikan 

akibat yang begitu parah untuk kehilangan beban eksternal dibandingkan dengan 

trip turbin yang disebabkan oleh lambatnya kehilangan kemampuan perpindahan 

panas 

Untuk kondisi kegagalan daya listrik yang disertai dengan trip turbin, dalam 

hal ini katup henti turbin tertutup dengan cepat. Kondisi yang menyebabkan 

diaktuasinya trip turbin antara lain adalah trip generator turbin yang mempunyai 

kecepatan lebih, trip manual dan trip reaktor.. Urutan peristiwa akibat berkurangnya 

kemampuan pemindahan panas dalam sistem sekunder dapat dilihat pada tabel 1, 

sedangkan grafik daya nuklir dan DNBR pada waktu trie turbin dapat dilihat pada 

gambar 3 dan 4 untuk umpan balik moderator minimum, gambar 5 dan 6 untuk 

umpan balik moderator maksimum. Terlihat bahwa fluks neutron tetap kemudian 

menurun drastis paua saat diinisiasinya trip turbin. Peralatan dan sistem yang 

diperlukan untuk membatasi input panas teras dan untuk mencegah DNBR sebagai 

akibat dari kegagalan beban dicantumkan pada tabel 2. 

Kejadian transien yang agak besar terjadi pada trip turbin disebabkan 

kehilangan aliran uap yang lebih cepat dengan adanya penutupan katup-katup. 

Suhu dan tekanan pendingin tidak naik secara signifikan bila sistem bypass turbin 

dan sistem kontrol tekanan pressurizer berfungsi secara sempurna. 

Kegagalan daya AC terhadap peralatan instalasi disebabkan oleh kegagalan 

grid di luar lokasi (offsite) yang diikuti dengan trip turbin-generator. Sistem ca t , 

daya AC cadangan di lokasi tetap tersedia tetapi tidak digunakan untuk memitigat 

kecelakaan. Transien yang terjadi lebih parah dibandingkan trip turbin sebab dalan 

kasus ini berkurangnya kemampuan pemindahan panas oleh sistem sekundei 

diikuti dengan berkurangnya aliran pendingin reaktor yang iebih lanjut akan 

mengurangi kemampuan pendingin primer untuk memindahkan panas dari teras. 
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Adanya kehilangan daya AC yang diikuti dengan trip turbin dan trip reaktor, 

urutan kejadian adalah sebagai berikut 

• Tekanan sistem uap naik dengan adanya trip, katup pelepasan yang 

dioperasikan dengan daya pembangkit uap secara otomatis terbuka ke 

atmosfir. Kondenser diasumsikan tak tersedia untuk bypass turbin. Jika 

laju aliran uap melalui katup pelepasan tidak tersedia, katup keselamatan 

pembangkit uap mungkin diambil untuk menghilangkan panas dari bahan 

bakar dan pendingin akan menambah panas peluruhan sisa yang 

dihasilkan daiam reaktor. 

• Karena suhu tanpa beban tercapai, katup relief yang dioperasikan oleh 

daya pembangkit uap (atau katup keselamatan, jika katup relief tak 

tersedia) digunakan untuk menghi langkan panas peluruhan sisa dan 

menjaga instalasi pada kondisi shutdown panas jika startup air umpan 

tersedia untuk menyuplai air ke pembangkit uap. 

• Jika startup airumpan tak tersedia maka PRHR (Passive residual heat 

removal) diaktuasi. Sistem PRHR mentransfer panas peluruhan teras dan 

panas sensibel ke IRWST (in containment reefuelling water storage) dan 

menyediakan suatu kemampuan pemindahan panas teras yang tidak 

diinterupsi mengikuti setiap kerugian air umpan cadangan dan normal. 

Sistem air umpan cadangan dioperasikan secara otomatis bila tinggi 

permukaan pada pembangkit uap adalah rendah. Sehingga selama transien 

instalasi, pemindahan panas peluruhan teras dapat dicapai secara nomal. Jika 

sistem air umpan cadangan tak tersedia, pemindahan panas teras secara darurat 

dilakukan dengan penukar panas pemindahan panas residu pasif. Penukar panas 

berada di bawah level teras dengan maksud untuk memberikan aliran sirkulasi 

alamiah. 

Dengan kegagalan daya terhadap pompa pendingin reaktor, maka aliran 

pendingin diperlukan untuk pendinginan teras dan pemindahan panas sisa yang 

dijaga dengan adanya sirkulasi alami di dalam reaktor dan loop PRHR. 

Dengan menurunnya kemampuan pompa pendingin reaktor maka 

kemampuan sirkulasi alami dari sistem pendingin reaktor untuk memindahkan 

panas peluruhan dan sisa dari teras dibantu dengan sistem pemindahan panas 

sisa residu. 
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Respon transien sistem pendingin reaktor yang mengikuti kehilangan daya 

AC pada peralatan instalasi dapat dilihat Pada gamba- - 7 untuk daya nuklir, gambar 

8 untuk fluks panas teras, gambar 9 untuk tekanan pressurizer dan gambat 10 

untuk laju aliran PRHR. Urutan peristiwa tertera pada tabel 3 menampilkan 

inventory pembangkit uap, daya neutron, laju aliran PRHR, aliran massa sistem 

pendingin reaktor. 

Segera mengikuti trip reaktor, kemampuan transfer panac PRHR dan laju 

ekstraksi panas pembangkit uap turun secara perlahan. Pada sekitar 20000 detik 

setelah trip, pengurangan dalam inventory air pembangkit uap menghasilkan 

pengurangan dalam laju tranfer panas pembangkit uap dan konsekuensinya 

pemanansan yang rendah dari RCS. 

Pada 3000 detik setelah trip, laju transfer panas PRHR mengatasi panas 

peluruhan dan instalasi mulai berkurang, siap untuk diturunkan dayanya. 

Katup henti henti turbin tertutup dalam waktu 0,15 detik dengan kegagalan 

trip, tekanan fluida diaktuasi oleh salah satu sinyal trip turbin, antara lain trip 

generator, kecepatan lebih turbin, trip manual, trip reaktor. 

Dengan adanya penutupan katup stop uap mengalir ke turbin segera 

berhenti. Sensor-sensor pada katup stop mendeteksi trip turbin dan segera 

menginisiasi trip turbin dan segera menginisiasi bypass turbin. Kegagalan aliran, 

uap menghasilkan kenaikan suhu dan tekanan sistem sekunder. 

Transien yang agak parah terjadi untuk kejadian trip turbin yang disebabkan 

lebih banyaknya kegagalan aliran uap yang disebabkan oleh lebih banyaknya 

penutupan katup. 

Komponen pelayanan sistem listrik reaktor daya dapat dilihat dari gambar 2, 

komponen-komponen ini mencakup semua komponen kelaslV, III, II dan I. 

Sehingga catu daya listrik memenuhi persyaratan untuk dioperasikan pada operasi 

normal maupun pada saat terjadinya kegagalan pada salah satu sistem. 

KESIMPULAN 

Hasil dari analisis menunjukkan bahwa untuk kegagalan daya AC terhadap 

peralatan instalasi semua kriteria keselamatan dapat terpenuhi. Nilai DNBR di atas 

batas limit yang ditetapkan sesuai analisis keselamatan, teras tidak terpengaruh. 

Kapasitas pemindahan panas PRHR cukup untuk mencegah pelepasan air melalui 

katup keselamatan oressurizer. Analisis menunjukkan bahwa adanya kemampuan 
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pemindahan panas yang cukup bagi sistem pendingin reaktor jangka panjang 

melalui sirkulasi alami dan sistem pemindahan panas residu pasif mengikuti 

penurunan pompa pendingin reaktor untuk mencegah kerusakan bahan bakar dan 

kelongsong sehingga sistem pendingin reaktor tidak mengalami tekanan lebih. Dari 

penilaian dapat dipahami bahwa sistem pengendalian dan proteksi mampu 

mengantisipasi gangguan yang disebabkan oleh kegagalan dan kehilangan daya 

listrik. 

DAFTAR PUSTAKA 

1. AP-600 Standard Safety Analysis Report, Westinghouse Electric Corporation, 

1997 

2. Culp, A.W, Principles of Energy Conversion, Mc Graw Hill, 1979 

3 IAEA Technical Report Series No. 239, Nuclear Power Plant Instrumentation 

and Control, A Guide Book. 

91 



Prosiding Presentasi ilmiah Teknologi Keselamatan Nuklir-V 
Serpong, 28 Juni 2000 

ISSN No.: 14 ( 0 - 0 5 3 3 
P2TKNJ3ATAN 

LAMPIRAN 

Tabel 1. URUTAN PERISTIWA UNTUK TRIP TURBIN 
Kejadian Trip turbin Peristiwa Waktu (S) 

A. Dengan kontrol pressurizer (umpan Trip turbin; kehilangan air umpan utama 0,0 
balik reaktivitas minimum) 

Trip reaktor tekanan pressurizer tinggi tercapai 6,4 
Batang kendali jatuh 8.4 
D N B R minimum tcijadi 9,5 
Puncak tekanan presurizer terjadi i0.5 
Inisiasi pelepasan uap dari katup keselamatan pembangkit uap 12,0 

B. Dengan kontrol pressurizer (umpan Trip turbin; kehilangan air umpan utama 0,0 
balik reaktivitas maksimum) 

DNBRminimum terjadi 4.0 
Trip reaktor tekanan pressurizer tinggi tercapai 6,4 
Batang kendali jatuh 8,4 
D N B R minimum terjadi 9.5 
Puncak tekanan presurizer terjadi 10.0 
Inisiasi pelepasan uap dari katup keselamatan pembangkit uap »2.0 

C. Tanpa kontrol pressurizer (umpan Trip turbin; kehilangan air umpan ulama o.o 
balik reaktivitas minimum) 

Trip reaktor tekanan pressurizer tinggi tercapai 5.7 
Batang kendali jatuh 7.7 
D N B R minimum terjadi 9.5 
Puncak tekanan presurizer terjadi 9.5 
Inisiasi pelepasan uap dari katup keselamatan pembangkit uap 12,0 

D. Tanpa kontrol pressurizrr (umpan Trip turbin; kehilangan aii umpan utama 0.0 
balik reaktivitas maksimum) 

D N B R minimum terjadi 4.0 
Trip reaktor tekanan pressurizer tinggi tercapai 5.7 
Batang kendali jatuh 7.7 
Puncak tekanan presurizer terjadi 9.0 
Inisiasi pelepasan uap dari katup keselamatan pembangkit uap 12.0 

Tabel 2. PERALATAN FUNGSI KESELAMATAN 
Kejadian Fungsi Trip Reaktor Fungsi Aktuasi 

ESF 
ESF & Peralatan lain 

Kegagalan beban 
eksternal / Trip turbin 

• Tekanan pressurizer 
tinggi 

• Suhu lebih 
• Daya lebih 
• Manual 

• Katup keselamatan 
pressurizer 

• Katup keselamatan 
pembangkit uap 

Kegaga lan beban A C • Tinggi permukaan 
pembangkit uap rendah 

• Tekanan Prescurizei 
tinggi 

• Level pressurizer tinggi 
• Manual 

• Tinggi permukaan 
uap bersamaan 
dengan laju alir air 
rendah 

• Level pembangkit 
uap rendah 

. P R H R 
• Kat' jp keselamatan 

pembangkit uan 
• Katup keselamatan 

pressunzer 

Tabel 3. URUTAN PERISTIWA UNTUK KEGAGALAN DAYA AC 
Kejad ian Per ist iwa W a k t u (s) 

Kegagalan Daya AC Kegagalan air-umpan 10.0 
pada peralatan 

Instalasi 
Trip reaktor tinggi permukaan air pada pembangkit 58,6 
uap rendah 

Batang kendali jatuh, kehilangan daya AC, pompa 60,6 
pendingin mulai berkurang 

Katup keselamatan pressurizer terbuka 64,0 
Katup keselamatan pembangkit uap terbuka 65 .0 

Tekanan presurizer maksimum 68,0 
Volume air pressurizer maksimum 72.5 

Katup keselamatan pressurizer tertutup kembali 74 ,0 

Aktuasi P R H R pada level air pembangkit uap rendah 123,6 

(jangkau rendah) 

Panas ekstraksi P R H R sesuai dengan panas - 3000 ,0 

peluruhan 

Katup keselamatan pembangkit uap tertutup kembali - 6000 ,0 

92 



Prosiding Presentasi Ilmiah Teknologi Keselamatan Nuklir-V ISSN No.: 1410-OS33 
Serpong, 28 Juni 2000 - - • PITKNJIATAN 

ID0200235 
A S P E K - A S P E K P E M I L I H A N M A T E R I A L Y A N G M E M P E N G A R U H I 

E V A P O R A S I T U N G G A L M E T O D A F L A S H I N G 

Oleh: Geni Rina Sunaryo, Sumijanto, S/f/ Nurul L. 

ABSTRAK 

Penelitian ini mempunyai tujuan akhir yaitu merancang bangun skala mini 
instalasi desalinasi. Dimulai sejak tahun 1997/1998 dan telah dilakukan dalam 3 
tahun terakhir ini. Dimana studi mengenai perbandingan antar sistim desalinasi 
telah dilakukan pada tahun pertama dan termodinamika pada tahun kedua. Pada 
tahun ketiga ini, faktor ketahanan material terhadap tekanan dari luar akan 
dijelaskan dari beberapa literatur yang telah didapat. Besaran kisaran tekanan pada 
sistim pemanas tunggal metoda flashing sangat bergantung pada temperatur yang 
diaplikasikan pada sistim tersebut. Dalam makalah ini, konfigurasi stage serta 
pemilihan material untuk vessel evaporasi utama, tube, tubeplates, waterboxes, 
pipework dan vaives serta pompa yang digunakan di dalam multistage flash 
distillation. Pemilihan material yang dipergunakan di dalam MSF masuk dalam 
pertimbangan ekonomi, murah, resistansi tinggi dan mudah perawatannya. 

ABSTRACT 

The final objective of this research is to design the mini scale of 
desalination installation. It has been started from 1997/1998 and has been doing for 
this 3 years. Where the study on the assessment of various dssalination system 
has been done in the first year and thermodynamic in the second year. In this third 
year, literaturally study on material resistance from outside pressure has been 
done. The number of pressure for single evaporator flashing method is mainly 
depend on the temperature that applied in that system. In this paper, the 
configuration stage, the choice method of selecting material for main evaporator 
vessel, tube, tubeplates, waterboxos, pipework and valves for multistage flash 
distillation will be described. The choice of selecting material for MSF is base on 
economical consideration, cheap, high resistance and easy to be maintained. 
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P E N D A H U L U A N 

Selaras dengan program BATAN di dalarn mengembangkan program 

jangka menengah yang dapat meningkatkan perekonomian rakyat, maka kami 

telah melakukan studi awal yang merupakan penelitian dasar mengenai rancang 

bangun instalasi desalinasi. Penelitian ini mempunyai tujuan akhir yaitu merancang 

bangun skala mini instalasi desalinasi. Dimulai sejak tahun 1997/1998 dan telah 

dilakukan dalam 3 tahun terakhir ini. Dimana studi mengenai perbandingan antar 

sistim desalinasi telah dilakukan pada tahun pertama dan termodinamika pada 

tahun kedua. Sedangkan pada tahun ketiga ini, studi mengenai perhitungan aspek-

aspek yang mempengaruhi Evaporasi Tunggal Metoda Flashing telah dilakukan 

dan akan dipaparkan dalam makalah ini. 

Mempelajari faktor ketahanan material terhadap tekanan dari luar da-i 

beberapa l i teratu r yang telah didapat. Besaran kisaran tekanan pada sistirr, 

pemanas tunggal metoda flashing sangat bergantung pada temperatur yang 

diaplikasikan pada sistim tersebut. 

Dalam makalah ini akan dijelaskan mengenai konfigurasi stage serta 

pemilihan material untuk vessel evaporasi utama, tube, tubeplates, waterboxes, 

pipework dan valves serta pompa yang digunakan di dalam multistage flash 

distillation. 

KONFIGURASI STAGE 

Pengaruh tekanan dari luar terhadap material telah dipelajari diman.-

sangat bergantung pada temperatur. Selain itu, konfigurasi stage dari sistim 

pemanas MSF yang terdiri dari dimensi, panjang stage, tinggi stage juga 

merupakan hal penting yang harus dipelajari guna rancang bangun sistim 

desalinasi MSF tersebut. 

MSF terdiri dari beberapa stage atau sel yang disusun seri. Rancangan 

geometri dari stage tersebut sangat penting karena mencerminkan pertimbangan 

teknik dan ekonomi. Elemen yang memberikan tekanan pada setiap stage terdiri 

dari bundel kondensor, demister dan dew'ce perpindahan air laut. Tujuan desain 

element pada stage ini adalah untuk mendapatkan desain akhir yang dapat 

merefleksikan ekonomi material yang kompetitif dan penampilan teknologi yang 

baik. 

Ada 2 jenis bentuk konfigurasi pada MSF yang sudah diaplikasikan pada 

beberapa instalasi (Gambar 1 dan 2). 
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Gambar 1. Konfigurasi stage dari cross-tube. 
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Gambar 2. Konfigurasi stage dari cross-tube. 

Dimensi stage pada MSF dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 

dibawah i n i : 
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W = W/B KG/JAM/M (1) 

Dimana B = L - 2Z, dimana Z adalah pahang leher cabang yang biasanya berada 

pada rentang 200 - 300 mm. Untuk instalasi kecil biasanya mempunyai orde 

450.000 kg/jam/m untuk luaran produk 25.000 m 3/hari pada chamber dengan lebar 

20 m dan laju alir pada chamber sebesar 1.000.000 kg/hari/m. 

Panjang stage pada MSF dapat dihitung menggunakan persamaan 

dibawah ini. 

Beberapa faktor penting yang harus dipertimbangkan adalah: 

1. Pertimbangan kesetimbangan 

2. Luas ruangan yang dibutuhkan untuk dapat mengakomodasikan bundel tube 

dan demister 

3. Kecepatan uap yang di lepaskan pada permukaan air laut, yang merupakan 

fungsi dari stage produksi dan area instalasi L , x B 

Kesetimbangan menurut Stewart mengikuti persamaan (2). Untuk desain yang 

efektif, dimensi tersebut haruslah komparatif dengan demister serta bundel tube 

tube yang dikehendaki. Untuk disain yang efektif, dimensinya harus disesuaikan 

dengan demister yang dikehendaki dan juga bundel tube nya. Pada kondisi dimana 

panjang stagenya tidak terlalu panjang, m3ka perancang haru 

mengkompromosikan antara struktur material tambahan untuk meminimts: 

kehilangan kesetimbangan atau provisi dari perpindahan panas permukaan 

tambahan yang disebabkan oleh reduksi di dalam temperatur uap yang 

terkondensasi yang merupakan hasil dari ketidaksetimbangan. 

Segi praktis dari desain sistim ini adalah memberikan pertimbangan sekunder 

dari keseimbangan panjang stage dan dapat melalukan air laut ke chamber 

berikutnya sebelum tercapainya proses kesetimbangan dengan mengkombinasi 

kehilangannya dengan kehilangan temperatur. 

Gambar 3 dibawah ini menunjukan variasi kehilangannya dengan kehilangan 

temperatur untuk sistim yang mempunyai panjang yang ditetapkan dengan ruang 

yang dibutuhkan untuk mengakomodasi bundel atau/dan demister. Jelas sekali 

terlihat bahwa perbesaran kehilangannya pada temperatur rendah dari akhir sistem 

ini yang lebih besar, dan oleh karena itu perhatian yang khusus sangat perlu 

diberikan pada desain stage tersebut. 

L s = f (w)(8T)° ' s T - 5 , 1 2 (2) 
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Gamoar 3. Kehilangan temperatur pada stage. 

Variasi kehilangan temperatur dengan laju brine, w, ditunjukan pada Gambar di 

atas. Data tersebut merupakan h?ail dari percobaan saat ini yang dilakukan oleh 

Inoue dkk., pada rnodul simulasi dengan laju 30.000 m 3 /hari . 

Besarnya tinggi stage sangat bergantung pada lokasi demister. Jika di desain 

demister dirancang dengan yang rendah levelnya, 

Pemi l ihan mater ia l 

Pemilihan material yang dipergunakan di daiam MSF masuk dalam 

pertimbangan ekonomi. Material destilasi di dalam MSF dapat dibagi dalam 6 

bagian, yaitu : 

' i . Tabung evaporasi utama 

2. Tube 

3. Piringan tube 

4. Waterooxes 

5. Pipework dan valve 

6. Pompa 

Vessel Evaporas i Utama 

Material utama yang digunakan untuk vessel evaporasi utama adalah baja 

karbon, dan dari pengalaman diketahui bahwa material ini sangat memuaskan 

untuk lingkungan air laut dengan konsentrasi yang tinggi seperti dalam lingkungan 

polipospat pada temperatur 90-95°C. Pada lingkungan tertentu dimana terjadi 

pelepasan gas tertentu dalam jumlah yang tidak dapat diabaikan maka diperlukan 
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lapisan atau coating pada bagian dalam pipa. Jika terjadi aliran turbulen yang tinggi 

maka diperlukan material yang tinggi resistansinya. Tetapi yang terpenting adalah 

menggunakan material yang murah, resistansi tinggi dan mudah perawatannya. 

Tube 

Material yang digunakan untuk tube adalah material yang biasa digunakan 

untuk membuat kondensor, yaitu Copper alloy. Tetapi untuk beberapa kondisi yang 

tidak umum, digunakan material yang lain, seperti bahan tube untuk panas masuk 

dan panas rekoveri adalah Cupro-nickel 90/10, untuk panas buangan adalah 

Cupro-nickel 70/30 dan buangan udara adalah stainless steel. 

Tubep la tes 

Kenaikan ukuran kondenser stage akan menaikkan ukuran ketebalan 

tubeplates. Penipisan ukuran tubeplates dapat dilakukan dengan menggunakan 

material aluminium bronze. 

Waterboxes 

Pemilihan material untuk water boxes harus dipikirkan efeknya terhadap 

kondisi mengalir seperti perubahan kecepatan alir, abrasi dan risiko tempaan air. 

Material yang digunakan untuk backing adalah carbon steel dan untuk cladding 

adalah 90/10 CuNi. 

P ipework dan va lves 

Material yang digunakan adalah baja karbon yang diberi lapisan pelindung 

untuk mengurangi laju korosi. 

Pompa 

Pemilihan material untuk pompa tujuannya adalah untuk mengefektifkan umur 

pompa. Material yang sering digunakan adalah baja tahan karat dan aluminium 

bronze untuk pompa condensate. 

KESIMPULAN 

Pemilihan material yang dipergunakan di dalam MSF masuk dalam 

pertimbangan ekonomi, murah, resistansi tinggi dan mudah perawatannya. 

Besaran kisaran tekanan pada sistim pemanas tunggal metoda flashing sangat, 

bergantung pada temperatur yang diaplikasikan pada sistim tersebut. 
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ANALISIS DEGRADASI KUALITAS KIMIA AIR PENDINGIN 
PRIMER REAKTOR TRIGA MARK II BANDUNG 

Oieh: Sumijanto 

ABSTRAK 

ANALISIS DEGRADASI KUALITAS KIMIA AIR PENDINGIN PRIMER 
REKTOR TRIGA MARK II BANDUNG. Analisis dilakukan berdasarkan data 
kualitas kimia air pendingin primer. Dari data ini menunjukan bahwa degradasi 
kualitas kimia air diindikasikan oleh adanya kenaikan konsentrasi S iO z dalam air 
reactor. Kenaikan konsentrasi S iO z disebabkan oleh korosi material internal 
reaktor, debu, sistem pemurnian air jnteraksi netron energi tinggi dengan paduan 
aluminium dan sistem ventilasi reaktor, 

ABSTRACT 

DEGRADATION ANALYSIS OF THE PRIMARY WATER COOLANT 
QUALITY REACTOR TRIGA MARK II BANDUNG. Analysis has been determine 
by considering the primary water coolant quality data. There for the degradation of 
the primary water coolant quality has been indicated by increasing concentration, of 
Si02 The increasing of Si02 concentration on the primary water coolant reactor 
caused by corrosion material internal reactor, flay ask, water purification system, 
interaction bight energy, neutron with aluminium alloy and reactor ventilation 
system. 
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P E N D A H U L U A N 

Reaktor TRIGA MARK II Bandung merupakan reaktor pendukung produksi 

radio isotop untuk membantu memenuhi kekurangan produksi radio isotop RSG 

GAS Serpong. Reaktor TRIGA ini adalah reaktor tipe kolam yang menggunakan air 

bebas mineral sebagai pendingin primernya. Degradasi kualitas kimia air pendingin 

primer akan berpengaruh terhadap integritas struktur internal reaktor, peningkatan 

paparan radiasi akibat dari aktivasi spesi produk korosi dan partikel terlarut serta 

kinerja sistem penukar panas. 

Analisis degradasi kualitas kimia air pendingin primer rektor ini perlu 

dilakukan dalam rangka mengetahui penyebab degradasi ataupun dampak negatif 

yang mungkin dit imbulkan sehingga mempermudah dalam menentukan langkah 

antisipasi. Dengan demikian maka reaktor diharapkan akan dapat beroperasi 

dengan tingkat keselamatan yang memadai sampai dengan umur disainnya. 

Saat ini reaktor Bandung sedang dilakukan up grading agar reaktor mampu 

beroperasi pada daya 2000 kW dan direncanakan pada awal tahun 2000 akan 

dilakukan komisioning. Seiring dengan program up grading tersebut dan 

pendayagunaan reaktor Bandung pada tahun mendatang maka dengan 

pengalaman operasi reaktor khususnya degradasi kualitas kimia air pendingin 

primer akan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan langkah 

untuk mempertahankan kualitas kimia air pada kondisi yang dipersyaratkan 

sedemikian sehingga pendayagunaan reaktor akan berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan. 

TEORI 

Reaktor TRIGA adalah reaktor tipe kolam yang menggunakan air bebas 

mineral sebagai pendinginnya. Air pendingin tersebut dipersyaratkan mempunyai 

konduktivitas lebih kecil dari 3,5 j iS/cm ; pH antara 5,5 s/d 6,5 dan kesadahan 

untuk masing-masing unsur seperti Si,Mg,Ca,dan Na <1 ppm. 

Fasilitas-fasilitas yang tersedia didalam tangki reaktor ditunjukan dalam 

Gambar 1. Reaktor dengan seluruh fasilitasnya dikelilingi oleh struktur perisai 

beton. Irisan vertikal dan horisontal reaktor tersebut masing-masing ditunjukan 

dalam Gambar 2 dan 3.Teras reaktor dan perangkat reflektor dipasang didasar 

sebuah tangki terbuka berbentuk silinder kedap air dibuat dari paduan aluminium 

seri 6061 yang telah dianodisasi, mempunyai tebal 6 mm dan diameter dalam 198 

cm serta kedalaman 725 cm. Air setebai 488 cm diatas teras membentuk perisai 
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dalam arah vertikal. Bagian bawah tangki diselubungi oleh perisai beton (densitas = 

2,3 gram/cm 3 ) berbentuk segi delapan setinggi 367 cm. Diatasnya masih terletaS 

periasi beton setebal 91 cm dan tinggi 288 cm. 

Sistem pendingin Primer Reaktor 

Sistem pendingin primer memiliki empat macam instrumen yaitu pengukur 

laju aliran, temperatur fluida masuk dan keluar penukar panas serta konduktivitas 

listrik air diagram alir sistem pendingin seperti ditunjukan pada Gambar 4. Keempat 

besaran tersebut dapat dimonitor dari konsol oleh ODerator. 

Untuk mengalirkan fluida pendingin ke penukar panas dipakai satu pompa 

sentrifugal. Air yang keluar dari penukar panas dikembalikan ke tangki reaktor dan 

dibagi dalam dua keluaran. Aliran utama mempunyai keluaran yang diletakan 

disampaing permukaan radial reflektor bagian luar. Posisi ini akan membantu 

menaikan laju aliran fluida di dalam teras. Aliran yang kedua disalurkan lewat suatu 

pembaur (dh'fuser) dan diletakan diatas teras. Fluida yang telah lawat teras akan 

dibelokan oleh aliran dari pembaur ini dan mengakibatkan waktu tempuh ke 

permukaan bertambah. Dengan cara ini N-16 yang terbentuk pada waktu fluida 

melewati teras sebagian besar akan meluruh. 

Sekitar 10 gpm dari fluida yang keluar dari permukaan panas dilewatkan 

melalui suatu unit demineralizer untuk mempertahankan kualitas air tangki. Unit 

demineralizer ini berupa suatu mixed bed ion exchanger. 

Sistem Pemurnian Air Pendingin Primer. 

Pada prisipnya sistem pemurnian ini terdiri dari filter dan resin. Sistem filter 

harus dapat menyaring partikel sampai 5 urn, sedangkan sistem resin mixed bed 

harus dapat memurnikan air agar konduktivitas air lebih kecil dari 3,5 uS/cm. 

Kapasitas dari sistem ini adalah 10 gpm. Untuk membersihan air tangki dari debu-

debu, ion-ion dan kotoran lainnya digunakan unit pembersih air yang terdiri dari 

surface water skimmer, fiber cartridge dan demineralizer. 

Surface water skimmer 

Surface water skimmer berfungsi untuk menangkap kotoran yang terapung 

pada permukaan air tangki reaktor. Level permukaan air harus tetap dipertahankan 

jangan lebih dari 5 cm dari level normal untuk mendapatkan operasi water skimmer 

yang optimal. Demikian sebaliknya, air tidak boleh terlalu rendah sehingga adi 

udara yang masuk kedalam sistem. 
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Fiber Car t r idge Fi l ter 

Kotoran yang tidak tertangkap oleh water skimmer akan disaring dengan 

filter ini yang terbuat dari serat yang tidak larut dalam air. 

Deminera l izer 

Bagian yang lolos dari filter mekanis, seperti kotoran dengan diameter 

kurang dari 5 um dan ion-ion akan ditangkap oleh unit demineralizer yang berupa 

resin seperti tersebut diatas. 

Ko ros i a l u m i n i u m 

Logam aluminium dikenal sebagai logam lunak, ringan dan reaktif. Sifat 

reaktif ini ditunjukan oleh gaya gerak listrik (ernf) pada seri standard potensial 

oksidasi yang besarnya adalah 1 ,66 Volt terhadap SHE (Standard Hydrogen 

Electrode). Akan tetapi aluminium juga dikehal sebagai logam yang mempunyai 

ketahanan korosi sangat baik dikarenakan mempunyai lapisan film oksida 

pelindung (A l 2 0 ? ) yang terikat sangat kuat pada permukaannya. 

Stabilitas film oksida seperti ditunjukan pada diagram Pourbaix (potensial 

versus pH) yaitu bahwa pada rentang pH antara 4 s/d 8,5 iogam aluminium adalah 

pasif karena diproteksi oleh film oksida A l 2 0 3 . Diluar batas rentang pasif yaitu pada 

pH< 4 dan pH>8,5 aluminium akan terkorosi karena lapisan film oksidanya bereaksi 

dengan asam dan basa menghasilkan ion A l 3 + dan ion A I 0 2 " (ion aluminat) yang 

larut, sehingga membuka permukaan logam yang selanjutnya logam bereaksi 

dengan l ingkungan menurut reaksi sebagai ber iku t : 

Pada k o n d i s i pH < 4 

A I 2 0 3 + 6 H * > 2 A I 3 * + 3 H 2 0 ( 1 ) 

Al + 3H* > A l 3 * + 3/2 H 2 (2) 

Pada k o n d i s i pH > 8,5 

A l 2 0 3 + OH" • 2A !0 2 - + 1/2H 2 (3) 

Al + OH" + H 2 0 > A I 0 2 " + 3 /2H 2 (4) 

Diluar rentang pasif (diluar pH 4 s/d 8,5), logam aluminium tidak akan 

terkorosi jika lapisan film oksida tidak terlarut karena l ingkungan kimia atau rusak 

karena gerakan mekanik dari luar. 
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Interaksi neutron dengan aluminium 

Neutron cepat hasil reaksi fisi dalam teras dengan energi tertentu 

(khususnya didekat bahan bakar) dapat berinteraksi dengan logam aluminium yang 

ada didekat teras reaktor menghasilkan Si menurut reaksi ber ikut : 

2 7 Al + , n — — > 2 8 S i + (5) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengamatan kualitas kimia air pendingin primer reaktor Triga Mark II 

Bandung dari tahun 1989 sampai dengan 1996 yang meliputi pH ; konduktivitas 

serta kandungan Si0 2 ,Fe,Mn,Cr,Ca d a n - M g seperti ditunjukan pada Tabel 1 

berikut: 

Tabel 1 : Data pengamatan kualitas air pr.ndingin primer reaktor Triga Mark II 

No. 
Tahun 
Bulin 

PH Kontlulitivil-ii u S/cm SiO, 
ppm 

FtJUn.C 
rC>+M( krl No. 

Tahun 
Bulin Sbl lir Sir Or. Sbl Sir Sir Op 

SiO, 
ppm 

FtJUn.C 
rC>+M( krl 

1. 89-02 6 0 6 0 6 0 1 0 I I 1.2 4.3 rd b 

2 8>-03 6 0 60 6.0 1.4 1 5 16 2.1 rd b 

3 89-04 6 0 6 0 6 0 12 1 4 1.4 2.« id 1. 

4 19-05 6 0 60 6.0 0 S 0.4 08 2.8 rd b 

5 11-01 60 6 0 6.0 0.5 0.6 06 2.0 rd b 

6 19-08 60 6.0 6.0 0.9 0.9 0 8 2.1 rd b 

7. »9-09 60 60 6 0 0.9 0.9 1.2 2.1 rd b 

I »9-10 to 60 6 0 12 1.2 1.2 2.8 rd b 

9 89-11 60 60 60 1.4 14 1.7 9.0 rd b 

10 «9-12 60 60 60 0.7 0.9 0 8 3.0 rd b 

I I . 90-01 60 6.0 60 09 0 9 10 7.5 rd b 

12 90-02 60 6.0 60 0.9 09 1 0 7.5 IV) b 

13. 90-03 60 6 0 6 0 1.1 1.3 1.4 15 ltd b 

14 90-05 6.0 6.0 5.0 1.5 16 1.6 15 ltd b 

15. 90-06 60 60 6.0 1.7 18 1.7 9.0 ltd b 

16 90-07 6.0 6.0 60 0.6 0.7 0.7 9.0 nd b 

n 90-01 6.0 6.0 6.0 0.9 0 9 1.0 9.0 ltd b 

It. 90-09 6.0 6.0 60 0.9 0.9 1.0 15.0 ltd b 

19 90-11 6.0 6.0 6.0 1.0 1.0 1.3 15.0 ttd b 

20. 90-12 6.0 6.0 60 1.3 1.3 1.6 15.0 ttd b 

21. 91-09 6.0 6.0 6.0 2.4 2.4 2.5 7.50 ttd b 

22. 93-04 6.5 6.5 6.5 1.6 2.0 20 7.0 nd b 

23 91-02 60 6.0 60 0.6 0.7 1.0 15.0 ltd b 

24. 91-03 6.0 6.0 60 0.1 OS 1.0 15.0 nd b 

25. 91-05 «.0 6.0 6.0 0.1 0.9 i.O 15.0 Rd b 

26. 91-06 6.0 6.0 6.0 1.1 1.4 16 1 IS.O 

Op | 

ttd b 

Sbl:ir Sir Op Sbl Sir Sir 
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27. 9147 6.0 6.0 6.0 0.1 O.i 0.9 15.0 nd 

28. 9149 6. U 6 0 6.0 1.0 1.4 1.4 7.5 nd 

29. 91-01 6.0 6.0 6.0 0.1 0.9 1.0 7.5 nd 

JO. 91-1 1 6.0 6.0 6.0 0 7 .»•» 1.0 7.5 nd 

Jl 91-12 6.0 6.0 6.0 0.9 1.1 1.2 7.5 nd 

32. 92 01 6 0 6.0 6.0 1.7 2.1 2.2 15.0 nd 
b 

33. 92-02 6.0 6.0 6.0 0.8 0.9 I.J 3.0 nd 

34 92-03 6.C 6.0 6 0 0.9 . 0.9 1.0 1.0 nd " 
35. 92-05 6.0 6.0 6.0 09 1.0 10 5.0 nd 

b 

36 9244 6 0 6.0 6.0 0 9 1.1 1.2 5.2 nd 
b 

37. 92-06 6.0 6 0 6 0 1.0 1.1 1.1 5.(1 nd 
b 

11. 92-07 6.3 6.0 6 0 1.5 1.5 1.6 15.0 nd 
b 

31 92-0S 6.0 6 0 6.0 2.0 1.7 2.0 15.0 nd " 
40 92-09 6 0 6.0 6.0 0.7 0.1 I D 3.0 nd 

.41. 12-10 6 0 6.0 6.0 0.8 1.0 1.0 3.0 nd 
b 

42 92-11 6 0 6.0 6 0 0 1 0 « 0.9 2.2 ltd 
b 

43 92-12 6.0 6 0 6.0 15 1.8 1.9 7.5 nd 
b 

44 9341 0 .0 6.0 6 0 5.0 2.0 18 5.0 nd 
b 

45. 9342 6-7 6-7 6-7 3.0 2.0 15 3.6 nd b 

46 13-01 6-7 6-7 6-7 ^ 0.9 0 8 0.8 1.0 m) b 

47 93-04 C-7 6-7 6-7 1.6 2.0 2.0 7.0 nd b 

4lt 73-05 6 7 6-7 t-7 1.2 1.0 10 0,7 nd b 

49 93-10 6-7 6-7 6-7 1.0 1.4 1.4 0.3 nd 
b 

50 9.1.11 5-6 6-7 6-7 1.0 1.5 1.5 0,7 nd b 

51 93-,-2 5-6 6-7 6-7 1.0 15 1 i 0.7 nd * 
52. 9441 5-6 6-7 6-7 1.5 2.0 2.0 0.7 nd 

b 

53 9442 5-6 6-7 6-7 1.5 1.5 1.6 15.0 nd 
b 

54 9443 5-6 6-7 6-7 2.0 2.0 2.0 15.0 nd 
b 

55 9444 — 7.0 2.0 2 0 2.0 0.2 nd " 
55. 9445 — 7.0 0.6 0.8 0.8 2.1 nd 

b 

57 94-4« 6? 6.5 6.5 0.9 0 9 1.0 3.2 ltd 
b 

5«. 9449 6.5 6.5 6.5 1.0 10 1.2 12.1 nd b 

59 9543 6 5 6 5 6 5 0.5 0 5 0.5 0.5 nd 
b 

60 9545 6.5 6.3 6.5 0 t 1.0 1.0 8.6 nd 
b 

6>. 9547 6.5 6.5 6.5 1.0 1.3 1 3 20.0 nd 6 

u2 954« 6 5 6 3 6.5 l.l 1.3 1.3 20.0 ttd " 
63. 95-10 6.5 6.5 6.5 14 16 18 20.0 nd b 

64. 96 04 6 5 6.5 6.5 0.7 0.7 0.7 ' ,6 nd 
b 

1.5. 90-11 6.5 6.5 6 5 0.6 0 5 0.6 3.4 nd b 
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Kete rangan 

b = menyatakan kondisi secara keseluruhan adalah baik.,: ttd = tidak 

terdeteksi, Sbl Sir = Sebelum sirkulasi, Sir = Sirkulai, Op = Operasi 

Dari aspek pH, konduktivitas dan kesadahan unsur Ca.Mg.Na, secara 

keseluruhan kualitas air pendingin primer selama operasi reaktor dari bulan 

Februari tahun 1989 sampai bulan November tahuni 996 mempunyai kualitas yang 

baik. Hal tersebut terlihat dari harga pH dan konduktivitas air yang masih 

memenuhi persyaratan LAK yaitu pH antara 5,5 s/d 6,5 dan konduktivitas lebih 

kecil dari 3,5 uS/cm serta kesadahan untuk unsur Ca.Mg dan Na jauh lebih kecil 

dari 1.0 ppm. Akan tetapi j ika dilihat dari kandungan S i 0 2 dimana konsentrasinya 

berfluktuasi dengan frekuensi terbesar antara 7.0 sampai 20.0 ppm (kandungan 

S i 0 2 dalam air dipersyaratkan lebih kecil dari 1.0 ppm) maka hal ini berarti terjadi 

degradasi kualitas air pendingin primer yang cukup signifikan. 

Meningkatnya kadar S i 0 2 dalam air pendingin primer dapat disebabkan 

oleh beberapa hal yang antara lain adalah : 

Telah terjadi korosi material tangki reaktor sedemikian sehingga 

kandungan Si dalam paduan aluminium akan lepas dan masuk dalam air. Hal ini 

sangat dimungkinkan dari kondisi permukaan tangki yang tidak homogen, 

mengelupasnya lapisan A l 2 0 3 yang merupakan pelindung sehingga paduan 

aluminium bereaksi dengan air dan spesi yang terkandung didalamnya menurut 

reaksi 2 ataupun 4. Disamping tersebut material paduan aluminium yang dekat 

pada teras seperti pipa penghubung ataupun pendukung komponen dapat 

berinteraksi dengan netron berenergi tinggi menghasilkan Si menurut reaksi 5. 

Akibat munculnya S i 0 2 dalam pendingin primer ini selanjutnya akan dapat 

mengendap pada permukaan penukar panas sehingga menurunkan efisiensi 

perpindahan panasnya. Pada kenyataannya endapan tersebut memang ada dan 

berkali-kali telah dibersihkan dengan cara drilling. 

Jika dilihat dari kegiatan yang pernah dilakukan disekitar reaktor khususnya 

saat renovasi gedung reaktor maka hal ini akan memberikan kontribusi masuknya 

debu-debu kedalam air reaktor sehingga akan dapat meningkatkan kandungan 

S i 0 2 . Selain hal tersebut bila dibandingkan dengan RSG GAS, sistem ventilasi 

reaktor Triga Bandung masih relatif masih kurang baik sehingga debu-debu dari 

luar sangat mungkin masuk kedalam reaktor sehingga meningkatkan kandungan Si 

dalam air. 
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Kurangnya kemampuan sistem pemurnian air untuk menangkap spesi 

agresif yang terkandung didalamnya termasuk oksigen hasil radiolisa air, sehingga 

proses korosi akan lebih cepat 

KESIMPULAN DAN S A R A N 

Degradasi kualitas air tangki reator diindikasikan oleh naiknya kandungan 

S i 0 2 hingga mencapai 20 ppm. Kenaikan kandungan S i 0 2 dalam air pendingin 

primer disebabkan oleh korosi material internal reaktor, debu, sistem pemurnian 

air.interaksi netron energi tinggi dengan paduan aluminium dan sistem venti lasi 

reaktor. 

Saran 

• Sebagai t indakan alternatif disarankan untuk meningkatkan kemampuan 

sistem pemurnian air tangki reaktor. 

• Menghi langkan oksigen hasil radiolisa air. 

• Sistem ventilasi perlu ditingkatkan agar debu tidak masuk dalam air tangki 

reaktor. 
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KARAKTERISASI PENGENDAPAN Mg(OH)2 PADA PROSES 
DESALINASI MSP 

Oleh : Sumijanto 

ABSTRAK 

KARAKTERISASI PENGENDAPAN Mg(OH)2 PADA PROSES 
DESALINASI MSF. Telah dilakukan karakterisasi pembentukan endapan Mg(OH)2 
pada proses desalinasi MSF (Multi Stage Flush Destilation) Karakterisasi dilakukan 
dengan memanaskan simulasi larutan air laut yang mengandung ion magnesium 
(Mg2+) 1272 ppm dan ion bekarbonat (HC03-) 142 ppm pada suhu berturut-turut 
40,50,60,70 80,90r 100,110 dan 120 OC menggunakan autoclave. Pada setiap suhu 
pemanasan tersebut dilakukan sampling secara periodik tiap 30 menit selama 
rentang waktu 300 menit. Kuantifikasi jumlah endapan Mg(OH)2 yang terjadi pada 
setiap tahapan dihitung melalui berkurangnya konsentrasi ion jgagnesium yang 
dianalisis menggunakan A AS. Dari data eksperimen diperoleh informasi bahwa 
endapan telah terbentuk sejak pemanasan mulai suhu 40 CC. Dari variabel waktu 
diperoleh informasi bahwa endapan dengan cepat terbentuk pada menit ke 30, 
sedangkan pada waktu selanjutnya relatif tidak terjadi penambahan jumlah 
endapan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam setiap tahapan pemanasan 
larutan mulai suhu 40 OC ion bekarbonat telah mengalami dekomposisi termal 
menghasilkan ion karbonat selanjutnya ion ini mengalami hidrolisa menjadi ion 
hidroksil dan bereaksi dengan ion magnesium yang ada membentuk endapan 
Mg(OH)2. 

ABSTRACT 

CHARACTIRIZA TION OF Mg(OH)2 PRECIPITATION ON MSF 
DESALINATION PROCESS. The experiment of Mg(OH)2 precipitation has been 
carry out. Experiment took please by heating sea water simulation with consist 
of.142 ppm Decarbonate and magnesium ion at temperature 
40,50,60,70,80,90,100,110 and 120°C respectively by using autoclave. Sampling 
has been done periodical for 30 minute in interval 300 minute for each temperature. 
The calculation of Mg(OH)2 precipitation through the decreasing of magnesium 
concentration with analysis by AAS. From experiment data have the information 
that Mg(OH)2 precipitation have been formed since 40 °C. From time variable have 
been the information that the precipitation formed at 30 th minute rapidly. Whether 
at further time the increasing of precipitation are not significant. This phenomena 
can exsplaned thai at each heating step from 40 °C becarbonate ion be come 
decompccition with the result carbonate and hidroxide ion and react with 
magnesium form Mg(OH)2. 
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P E N D A H U L U A N 

Desalinasi air laut proses termal (MSF) adalah salah satu cara pengolahan 

air yang dapat memanfaatkan energi panas sisa dari PLTN atau PLTU untuk 

mengolah air laut menjadi air bebas mineral. Air hasil proses ini dapat 

dimanfaatkan oleh PLTN atau PLTU itu sendiri serta masyarakat yaitu sebagai 

penyedia air boiler ataupun penyedia air bersih. Desalinasi proses termal 

merupakan salah satu alternatif yang cocok untuk mengatasi masalah kekurangan 

air di Indonesia karena disamping dapat memanfaatkan energi panas dari industri 

seperti tersebut, perawatan pada cistern ini relatif mudah dan murah. Saat ini satu 

pembangkit listrik di Indonesia (PLTGU Muara Karang) telah memanfaatkan teknik 

desalinasi proses termal untuk memenuhi kebutuhan air industrinya. Akan tetapi 

berbagai kendala muncul selama operasi yaitu timbulnya endapan pada 

permukaan pipa penukar panas, terganggunya integritas struktur material karena 

serangan korosi dan penurunan efisiensi perpindahan panas yang kesemuanya ini 

mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Mg(OH) 2 adalah salah satu endapan alkali 

yang dapat terbentuk selama proses desalinasi MSF. Dalam rangka mendapatkan 

air bebas mineral yang berkualitas dan murah maka kendala ataupun endapan 

tersebut harus dapat ditekan serendah mungkin. 

Dua metode yang saat ini digunakan untuk menekan terbentuknya 

endapan alkali adalah penambahan asam kuat (asam khlorida) guna 

menghi langkan ion bikarbonat yang terdapat dalam air laut sebelum masuk dalam 

unit desalinasi serta menggunakan bahan kimia pencegah pembentukan kerak 

yang juga di tambahkan dalam air umpan. Permasalahan teknis yang timbul akibat 

penggunaan bahan kimia tersebut adalah meningkatnya laju korosi struktur 

material sehingga mempercepat kerusakan instalasi serta limbah air yang 

mengandung bahan kimia akari mengganggu kehidupan biota laut. Untuk itu per lu 

diupayakan suatu cara untuk pengendalian pembentukan endapan alkali dengan 

penggunaan bahan kimia seminimal mungkin sehingga akan diperoleh keuntungan 

yaitu disamping endapan terkendali limbah air proses desalinasi dapat 

dimanfaatkan sebagai air umpan yang baik untuk pembuatan garam. 

Karakterisasi pembentukan endapan alkali pada kondisi operasi desal inasi 

proses termal merupakan hal yang mendasar dan perlu dilakukan. Dari hasi l 

eksperimen ini digunakan sebagai dasar dalam menentukan langkah teknis untuk 

mengatasi kendala-kendala serta untuk memperoleh berbagai keuntungan 

tersebut. 

109 



Prosiding Presentasi Ilmiah Teknologi Keselamatan Nuklir-V.. . ISSN No.: U10-0C33 
Serpong, 28 Juni 2000 ' P2TKN-BA TAN 

TEORI 

Pada prinsipnya proses desalinasi proses termal adalah memanaskan air 

laut secara progresif melalui sistem penukar panas hingga suhu tertentu, kemudian 

di flashing dalam beberapa tingkat operasi pada tekanan lebih rendah untuk 

menghasilkan uap. Uap air yang dihasilkan disetiap tingkatnya dikondensasikan 

sehingga menghasilkan air. Sistem per.ukar panas adalah komponen vital yang 

merupakan interface antara sistem desalinasi dan sumber panas dari industri, 

berfungsi untuk memanaskan air laut. Permasalahan penting dalam sistem ini 

adalah terbentuknya kerak sehingga akan mempengaruhi efisiensi perpindahan 

panas serta integritas struktur karena serangan korcsi yang pada akhirnya 

menyebabkan ekonomi biaya tinggi. 

Kerak secara u m u m dapat d ide f in is ikan sebaga i b e r i k u t : 

• Endapan kristal keras yang melekat pada permukaan penukar panas, 

sehingga untuk pelepasannya diperlukan metode secara mekanik seperti 

"chipping "ataupun "drilling". 

• Endapan yang terbentuk oleh substansi kimia dari suatu larutan dimana 

kelarutan substansi tersebut menurun dengan kenaikan suhu. 

• Onggokan kristal yang mengendap dan terikat dengan baik pada 

permukaan logam. 

Dampak langsung dari terbentuknya kerak dalam desalinasi proses termal 

adalah terjadinya penurunan daya hantar panas dari pipa penukar panas yang 

selanjutnya akan mempengaruhi efisiensi proses perpindahan panas. Pada 

dasarnya kerak yang terbentuk dalam desalinasi proses termal dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu: kerak alkali dan kerak non alkali. Kerak alkali terdiri dari kalsium 

karbonat (CaC0 3 i dan magnesium hidroksida Mg(OH) 2 , sedangkan kerak non 

alkali terdiri dari kalsium sulfat (CaSOJ, kalsium phcsphat C a 3 ( P 0 4 ) 2 dan silikat 

(S i0 2 ) . 

Kalsium karbonat dan magnesium hidroksida d'sebut kerak alkali karena 

keduanya disebabkan oleh adanya alkalinitas dari air laut. Alkalinitas adalah suatu 

tingkatan yang mengindikasikan kebutuhan asam yang diperlukan untuk 

menguraikan air laut menjadi netral. Alkalinitas diekspresikan sebagai ppm (part 

per million) kalsium karbonat dalam air laut. Harga alkalinitas ini ditentukan secara 

eksperimental yaitu tilrasi air laut dengan asam kuat. Berbagai ion alkali dapat 

bereaksi dan mempunyai kontribusi terhadap alkalinitas tetapi spesi ion alkali yang 
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dominan adalah ion bikarbonat (HC0 3 ' ) , ion karbonat ( C 0 3

2 ' ) dan ion hidroksil 

(OH). Reaksi yang terjadi selama titrasi dengan asam kuat adalah sebagai ber ikut : 

OH- + H* - > H 2 0 (1) 

C 0 3

2 - + H* >-HC0 3- (2) 

H C 0 3 - + H* > H 2 0 + C 0 2 (3) 

Reaksi 1 dan 2 akan sempurna pada pH =8,3 sedangkan reaksi 3 pada pH 

3,8 sehingga pada reaksi 1 dan 2 digunakan indikator PP ("phenolphtaline") dan 

reaksi 3 digunakan indikator MO ("methyl Orange"). 

Air laut dan sebagian air alam, alkalinitas disebabkan oleh adanya ion 

bikarbonat. Ion bikarbonat dalam air laut membentuk seri reaksi kesetimbangan 

menghasilkan ion karbonat dengan persamaan sebagai ber ikut : 

2 H C 0 3

2 - > C 0 3

 2- + C 0 2 + H 2 0 (4) 

Kemajuan reaksi kesetimbangan ini dipercepat oleh kenaikan temperatur, 

tetapi hanya akan berlangsung cepat bila gas karbon dioksida yang terbentuk 

dapat dilepaskan. Jika gas C 0 2 tidak dapat dilepaskan maka derajad desosiasi 

reaksi ini diatur oleh konsentrasi ion H C 0 3

2 ' , C 0 3

 2 ' dan ion OH" yang terdapat 

dalam air laut. Bila gas C 0 2 dapat di lepaskan maka derajad desosiasi reaksi ini 

diatur oleh tekanan partial gas C 0 2 . 

Komposisi kimia air laut sangat bergantung pada kondisi l ingkungannya 

namun secara umum komposisi kimia air laut adalah sebagai ber iku t : 

KOMPOSISI AIR LAUT 
ION ppm 

N a + 
1 0 5 6 1 

M g + + 
1 2 7 2 

C a + + 
4 0 0 

K + 
3 8 0 

c i - 1 8 9 8 0 

SO4- 2 6 4 9 

HCO3- 1 4 2 

B r 6 5 

Padatan Lain 3 4 
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KINETIKA PENGENDAPAN 

Proses pengendapan terjadi melalui tiga tahapan yaitu nukleasi, 

pertumbuhan kristal dan agglomerasi. 

Nukleas; adalah pembentukan inti endapan yang merupakan partikel halus 

dimana endapan dapat terjadi secara spontan. Inti ini dapat terbentuk dari 

beberapa molekul atau ion dari komponen endapan yang tumbuh bersama-sama. 

Pengendapan homogen membutuhkan inti yang dibentuk dari ion larutan, 

sedangkan pengendapan hiterogen inti terbentuk dari partikel halus lain yang ada 

dalam larutan. 

Pertumbuhan kristal : Kristal tebentuk dari lapisan ion/molekul komponen 

endapan pada permukaan inti. Laju pertumbuhan kristal dinyatakan sebagai 

berikut: 

dC/dt = - k S (C - C " ) n 

C* = Konsentrasi saturasi 

C = Konsentrasi aktual ion pembatas (mol/liter) 

K = Tetapan laju ( l i te r - 1 , waktu ~\ mg - 1 mol (1-n) 

S = Luas permukaan yang tersedia untuk pengendapan (mg/liter) 

n = Tetapan 

Jika laju difusi ion ke permukaan kristal mengendalikan laju pertumbuhan 

kristal maka n adalah bilangan bulat. Harga K bergantung pada kondisi larutan dan 

sifat padatan yang mengendap. 

Agglomerasi : Padatan yang awalnya terbentuk dengan pengendapan 

mungkin bukan padatan yang stabil terhadap berbagai kondisi reaksi. Jika 

demikian maka selama jangka waktu tertentu struktur kristal endapan dapat 

berubah menjadi fasa stabil. Perubahan fasa ini dapat disertai penambahan 

endapan dan pengurangan konsentrasi larutan, sebab fasa yang stabil biasanya 

mempunyai kelarutan yang lebih kecil dari fasa yang dibentuk sebelumnya. 

BAHAN DAN METODE 

Bahan yang digunakan dalam eksperimen ini adalah sebagai ber ikut: 

Larutan simulasi air iaut mengandung 142 ppm ion HC0 3 " dab 1272 ppm 

ion Mg** 

• Karakterisasi pembentukan endapan Mg(OH) 2 dilakukan dengan 

memanaskan 1500 ml larutan ke dalam autoclave pada suhu berturut-

turut 40,50,60,70,80,90,100,110 dan 120°C. Pada masing-masing suhu 
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pemanasan dilakukan sampling larutan dengan variabel waktu mulai 

menit ke 30,60,90,120,150,180,210,240.270 dan menit ke 300. Kinetika 

pembentukan endapan Mg(OH) 2 diikuti melalui pengurangan konsentrasi 

ion M g " pada masing-masing tahapan yang dianalisis menggunakan 

AAS. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil eksperimen karakterisasi pembentukan endapan Mg(OH) 2 seperti 

ditunjukan pada Gambar 1, 2 dan 3 sebagai ber ikut : 

Gambar 1. Perubahan Ion Mg Pada Pemanasan 40,50 dan 60°C 

'v 5?* c 

« ' - i ^ - — 0 — - f t — ' B » • t 4 ~ -4 

7 0 ' C «O* c 

O eC 120 1SO 240 300 
Wiktu Pemimtin (menit) 

Gambar 2. Perubahan Ion Mg Pada Pemanasan 70,80 dan 90°C 

r 1260 

i ,2 

120' C 

114' c 100* c 

120 I S O 

W A H T U P « M I N U I N ( M * N L T ) 

Gambar 3. Perubahan Ion Mg Pada Pemanasan 100,110 dan 120°C 

Fenomena proses pembentukan endapan Mg(OH) 2 adalah bahwa pada 

suhu 40 °C menit ke 30 telah terjadi penurunan konsentrasi ion Mg** dengan cepat 
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yaitu dari 1272 ppm sampai 1254 ppm Mg** dan pada menit berikutnya penurunan 

konsentrasi ion Mg** relatif kecil (berfluktuasi). Penurunan konsentrasi ion Mg ** ini 

dapat diartikan sebagai pembentukan endapan (partikel M g ( O H ) 2 ) sebagai akibat 

interaksi ion hidroksida (OH') hasil hidrolisis ion karbonat dengan ion Mg** yang 

ada menurut persamaan reaksi sebagai ber ikut ' 

C 0 3

2 " + H 2 0 > 2 OH" + C 0 2 (5) 

Dari eksperimen tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai ber ikut : 

Dalam desalinasi air laut proses termal endapan alkali Mg(OH) 2) telah 

terbentuk saat air laut dalam proses pemanasan awal yaitu mulai suhu 40°C. Hal 

ini berarti bahwa pada pemanasan awal dengan suhu 40°C ion bikarbonat H C 0 3 

yang terkandung dalam air taut telah mengalami dekomposisi termal membentuk 

ion karbonat C 0 3

2 dan ion hidroksida OH" yang selanjutnya bereaksi dengan ion 

Mg** membentuk partikel Mg(OH) 2 . Proses tersebut berjalan dengan cepat dalam 

waktu 30 menit hingga seluruh ion C 0 3

2 ' dan ion OH" tidak memungkinkan 

membentuk partikel padat. 

Fenomena pengendapan alkali Mg(OH) 2 tersebut akan m e m b e r i k a n 

peluang untuk dapat menghindari penggunaan asam khorida (HCI) dimana dalam 

proses desalinasi selalu ditambahkan untuk menghilangkan ion bikarbonat dalam 

air laut. 

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana caranya 

agar endapan alkali yang terbentuk tersebut tidak masuk dalam proses desalinasi 

lebih jauh. Salah satu cara yang dimungkinkan untuk menghilangkan endapan 

tersebut adalah dengan menunda sirkulasi air laut dalam ruang yang dirancang 

sedemikian hingga seluruh endapan alkali terpisah. Berbagai hal seperti nukleasi, 

pertumbuhan kristal dan agglomerasi perlu dipertimbangkan untuk meperoleh 

pemisahan endapan yang optimal. 

Apabila penggunaan asam khlorida (HCI) berhasil dihindarkan maka hal ini 

akan memberikan kontribusi yang baik terhadap efisiensi transfer panas dalam 

"brine heater", integritas struktur, umur operasi, lingkungan air laut serta peluang 

pemanfaatan air buangan desalinasi untuk digunakan sebagai bahan dasar 

pembuatan garam. 

2 0 H - + Mg** • Mg (OH) 2 (6) 
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KESIMPULAN 

Pembentukan endapan alkali Mg(OH) 2 dalam desalinasi air laut proses 

termal terjadi pada saat air laut memperoleh pemanasan pada suhu 40°C. Laju 

pembentukan endapan dengan cepat terjadi pada menit ke 30 hingga seluruh ion 

karbonat dan hidroksida hasil dekomposisi termal tidak memungkinkan membentuk 

endapan alkali. 
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ANALISIS INTERAKSI MANUSIA MESIN (IMM) PADA PERALATAN DAN 

INSTRUMENTASI PADA RKU REAKTOR TRIGA MARK II HASIL MODIFIKASI 

Oleh : Itjeu K, Piping S, Suharyo W, Kussigit S, Dariis, Bambang S, Sasongko Y. 

ABSTRAK 

ANALISIS INTERAKSI MANUSIA MESIN (IMM) PADA PERALATAN 
DAN INSTRUMENTASI PADA RKU REAKTOR TRIGA MARK II HASlL 
MODIFIKASI. Telah dilakukan tinjauan analisis dari cara kerja dan fungs 
perangkat-perangkat yang terpasang dalam sistem pada peralatan da: 
instrumentasi pada RKU Reaktor Triga Mark II Hasil Modifikasi. Tinjauan analisis 
dilaksanakan melalui pengumpulan data operasi/unjuk kerja instrumentasi dan 
peralatan TRIGA-II hasil modifikasi,kemudian mengevaluasinya Sistem 
instrumentasi dan kendali reaktor TRIGA-II adalah sebuah sistem kendali reaktor 
yang berbasis mikro prosesor telah terpasang di reaktor TM-il menggantikan 
sistem analog. Sistem ini terdiri dari 4 bagian yakni Konsol sistem kendali (CSC), 
unit kendali akuisisi data (DAC), saluran pemantau daya dan monitor temperatur. 
Selain itu dilengkapi juga dengan perangkat penunjang seperti layar monitor.panel 
peraga,analog, dan rekorder serta terminal-terminal masukan analog maupun dari 
relay. Berdasarkan tinjauan analisis dan cara kerja dan fungsi-fungsi perangkat 
yang terpasang pada sistem diperoleh bahwa peralatan display mampu 
menganalisis keselamatan reaktor, mampu menunjukkan secara langsung kondisi 
operasi dan memberikan informasi tujuan masing-masing fungsi. Peralatan kontrol 
konsisten terhadap ketetapan pengkodean warna,bentuk dan ukuran, serta 
pengelompokan kontrol sesuai tingkat kepentingan keselamatan reaktor. Peralatan 
alarm mampu memberikan informasi segera atas kejadian abnormal dan tindakan 
antisipasinya. Sistem peringatan dini (alarm,layar penayang) akan menampilkan 
tulisan atau tanda-tanda peringatan apabila sistem reaktor berada dalam keadaan 
tidak normal maka operator dapat dengan segera melakukan tindakan yang 
diperlukan. 

ABSTRACT 

MAN MACHINE INTERFACE ANALYSIS FOR THE EQUIPMENT AND 
INSTRUMENTATION IN MCR OF THE TRIGA MARK II MODIFIED REACTOR. 
Procedure and function of installation devices have been reviewed for the 
equipment and instrumentation in Main Control Room of TRIGA MARK II Modified 
Reactor. Analysis reviews earned out from the operation data/performances of the 
equipment and instrumentation of TRIGA II modified reactor and then evaluated. 
Instrumentation system and reactor control of TRIGA II is the reactor control 
system controlled by microprocessor installed at TM-II reactor to change analog 
system. These system consists of 4 parts that in such are control system console 
(CSC), data acquisition control unit (DAC), power monitor channel and temperature 
monitor. Beside that the system provided by supporting devices, for instances 
screen monitor, relay panel, analog and recorder includes analog input terminals 
and relay. Based on analysis reviewed from the procedures and functions of 
installation devices at the obtaining system have been found that the display 
equipment enable to analyze reactor safety, enable to show operation condition 
directly and to perform information target to the each functions. Control equipments 
are consisten to the role of colour codes, shape and size.and also control 
classification fit to the reactor safety requirements priority. Alarm devices enable to 
transfer information promptly from the abnormal accidents and includes its 
anticipation. The eady warning system (alarm.screen features) will show texts 
warning or warning signs if the reactor system is in the abnormal condition and then 
the operators will do proper needed immedeatly. 
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PENDAHULUAN 

Reaktor TRIGA-II Bandung selama ini dipakai sebagai tempat pelatihan, 

pendidikan, sumber netron untuk penelitian dalam bidang ilmu dasar dan terapan 

serta sumber netron untuk memproduksi radioisotop. Reaktor ini telah beroperasi 

sejak tahun 1965 dengan daya 250 KW.pada tahun 1971 telah ditingkatkan menjadi 

1 MW, kemudian pada tanggal 24 Juni 2000 ditingkatkan menjadi 2 MW. Sistem 

instrumentasi dan kendali reaktor TRIGA-II Bandung adalah sebuah sistem kendali 

raektor yang berbasis mikro prosesor telah terpasang di reaktor TM-II 

menggantikan sistem analog yang telah terpasang selama 28 tahun. Sistem ini 

terdiri dari 4 bagian yakni Konsol sistem kendali (CSC), unit kendali akuisisi data 

(DAC), saluran pemantau daya dan monitor temperatur. Selain itu di lengkapi juga 

dengan perangkat penunjang seperti layar monitor.panel peraga,analog, dan 

rekorder serta terminal-terminal masukan analog maupun dari relay. Ruang kendali 

reaktor TRIGA-II Bandung berbentuk kamar segi empat ukuran 340 cm x 500 cm. 

Lantai ruang kendali terletak sama tinggi dengan dek reaktor, dan berhubungan 

dengan dek reaktor melaiui perantaraan sebuah jembatan beton dengan jarak 

antara ruang kendali dengan dek reaktor adalah 8 m. Operator dapat melihat 

langsung dengan jelas kearah dek reaktor pada saat mengendalikan reaktor, 

karena dinding ruang kendali reaktor menghadap ke ruang reaktor berjendela kaca 

yang lebar dan posisi duduk operator menghadap ke ruang dek reaktor. Dalam 

penelitian ini telah dilakukan tinjauan analisis dari cara kerja dan fungsi perangkat-

perangkat yang terpasang dalam sistem dari hasil modifikasi. 

TEORI 

Sistem instrumentasi kendali reaktor TRIGA - I I Bandung terdiri dari: 

• Konsol sistem kendali digital (Control System Console, CSC) 

• Unit kendali dan akuisisi data digital (Data Acquisition and Control, DAC) 

• Kanal pemantau daya dan detektor neutron ( 2 buah) 

• Kanal pemantau daya lebar dan detektor neutron ( 1 buah) 

t Batang kendaii dan penggerak batang kendali (5 buah) 

• 3 Kanai pemantau suhu bahan bakar yang dihubungkan dengan 

rangkaian scram (scram circuit). 

• 2 Layar penayang (display monitor ) berwarna yang masing-masing 

menyugunkan tampilan grafik dan tampilan teks dari parameter-parameter 

pengendalian dan pemantau reaktor. 
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• Petunjuk analog (Bargraph Indicator) untuk daya reaktor dan suhu bahan 

bakar. 

Hubungan antara DAC dan CSC serta perangkat-perangkat keras lainnya 

dalam sistem instrumentasi dan kendali reaktor dapat dilihat pada gambar (Gb .1 ) . 

Melalui perantaraan CSC para operator reaktor menjalankan serta mengnedalikan 

seluruh kegiatan operasi reaktor. 

METODOLOGI 

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan pengumpulan data operasi/unjuk 

kerja instrumentasi dan peralatan TRIGA-II hasii modifikasi,kemudian 

mengevaluasinya. 

P E M B A H A S A N 

Melalui perantaraan konsol sistom kendali (CSC) para operator reaktor 

menjalkankan seria mengendalikan r.eluruh operasi rsaktor. CSC merupakan 

sistem konsol reaktor berbasis komputer yang mengatur pergerakan seluruh batano 

krendali serta mengendalikan interlok mode operasi reaktor. Perangkat ini yanr 

mengolah dan menampilkan tentang: kedudukan batang kendali, t inmgkai 

daya.suhu bahan bakar, dan air pendingin reaktor, kecepatan aiiran pendingin, 

keadaan pompa primer dan sekunder serta melakukan fungsi-fungsi lainnya seperti 

: memproses dan menyimpan data operasi reaktor, (berupa jam kerja reaktor dan 

operator serta jumlah energi yang diproduksi reaktor) serta menyimpan seluruh data 

yang tertampil dilayar penayang secara periodik kedalam hardisk. Data yang 

tersimpan tersebut dapat digunakan kembali sesuai dengan kebutuhan, seperti 

untuk memeriksa penyebab kejadian seram dan sebagainya. 

Kendali dan akuisir i data (DAC) yang berada didalam suatu kabinet yang 

terpisah dari CSC mengumpulkan seluruh data yang berasal dari detektor/kanal 

pemantau daya, termokopel, meter konduktovitas, RTD (Resistance Temperature 

Detector), motor penggerak batang kendali dan sebagainya. Data tersebut 

selanjutnya akan dikirim ke CSC. DAC melaksanakan perintah-perintah yanc, 

diberikan oleh CSC seperti pengendalian batang kendali. 

Dua buah komputer yang masing-masing berada didalam unit CSC dab DAC, 

terletak didalam kabinet yang terbuat dari logam. Kabinet ini sekaligus berfungsi 

sebagai sangkar faraday yang melindungi seluruh perangkat keras termasuk 

komputer.dari pengaruh gelombang elektromagnet yang berasal dari luar, seperti 
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stasiun pemancar radio. Komunikasi data antara komputer DAC dengan CSC dan 

antara komputer DAC dengan N M - 1 0 0 0 dilakukan melalui perantaraan kabel 

komunikasi RS-232. Panjang kabel yang hanya 5 meter dari DAC ke CSC dan 20 

meter dari DAC ke N M - 1 0 0 0 serta sinyal data yang berbentuk digital akan menjamin 

komunikasi yang dan stabil terhadap gangguan luar. 

K E S I M P U L A N 

Telah dilakukan analisis sistem kerja untuk sistem instrumentasi (konsol 

sistem kendali,unit kendali dan akuisisi data) dan peralatan (display,konrtol dan 

alarm). Peralatan display mampu menganalisis keselamatan reaktor, mampu 

menunjukkan secara langsung kondisi operasi dan memberikan informasi tujuan 

masing-masing fungsi. Peralatan kontrol konsisten terhadap ketetapan pengkodean 

warna,bentuk dan ukuran, serta pengelompokan kontrol sesuai t ingkat kepentingan 

keselamatan reaktor. Peralatan alarm mapu memberikan informasi segera atas 

kejadian abnormal dan tindakan antisipasinya. Sistem peringatan dini (alarm,layar 

penayang) akan menampilkan tulisan atau tanda-tanda peringatan apabila sistem 

reaktor berada dalam keadaan tidak normal maka operator dapat dengan segera 

melakukan tindakan yang diperlukan. Sistem instrumentasi: konsol sistem kendali 

(CSC) berfungsi sebagai meja kendali reaktor, dimana pa.'a supervisor atau 

operator reaktor bekerja menjalankan dan mengendalikan reaktor serta memantau 

operasi reaktor dari dalam RKU. Dan unit kendali dan akuisisi data (DAC) 

merupakan suatu perangkat berkemampuan tinggi dan cepat da lam pengambilan 

/akuisisi data operasi reaktor sekaligus pengendalian reaktor. N M - 1 0 0 0 merupakan 

instrumentasi bantu untuk industri pembangkit daya nuklir dan reaktor daya riset. 

NM-1000 terdiri dari 2 bagian yaitu bagian penguat (amplifier assembly) dan bagian 

mikroprosesor fungsi sebagai kanal daya jangkau lebar yang memantau daya 

reaktor dari tingkat sumber daya sampai 120 % maksimum. 

Dari pengalaman pengoperasian reaktor selama ini dapat ais impulkan bahwa 

keselamatan reaktor yang berada didalam sistem instrumentasi dan kendali sangat 

bergantung dari unjuk kerja komputer baik yang berada didalam DAC maupun CSC 

dalam arti bahwa reaktor sama sekali t idak dapat dioperasikan apabila terjadi 

kerusakan /kegagalan didalam komputer. 
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GAMBAR 1. Sistem Instrumentasi dan Kendali Reaktor 
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Gambar 2. Diagram Instrumentasi Reaktor Triga Mark 1MW 
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GAMBAR 4. Blok Fungsional Pengatur Daya Secara Manual 
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ESTIMASI PEMBENTUKAN ENDAPAN ALKALI DALAM PROSES 
DESALINASI SECARA MSF 

Oleh: Siti Nurul Lafifah 

ABSTRAK 

ESTIMASI PEMBENTUKAN ENDAPAN ALKALI DALAM PROSES 
DESALINASI SECARA MSF. Telah dilakukan estimasi phenomena pembentukan 
endapan alkali air laut. Dalam proses desalinasi air laut secara MSF endapan 
terjadi karena dekomposisi termal ion HC03~ dan hidrolisa ion karbonat dengan air 
pada temperatur operasi. Jenis endapan alkali yang menempel di permukaan pipa 
akan mengurangi effesiensi penukar panas dan meningkatkan serangan korosi 
struktur material yang kesemuannya menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Estimasi 
dilakukan dengan menghitung tahap demi tahap proses dekomposisi ion bikarbonat 
yang selanjutnya membentuk endapan dengan ion Ca** dan Mg**. Endapan CaC03 

terbentuk maksimum adalah 116,5 gram /m3 dan Mg(OH)2 =67,57 gram/m3 

ABSTRACT 

THE ESTIMATION FORMATION ALKALINE IN THE PROSSES 
DESALINATION MSF. Already to go on estimation phenomena formation alkaline 
scale of a seawater. In desalination system seawater on MSF to go on scale by a 
thermal decomposition HC03' ion and hydrolysis carbonate ion with water on the 
temperature operation. The varieties alkaline scale in attached on tube 
surface.while reduced efficiency heat transfer and to raise corrosion attack to 
structure material is caused all this high cost. Estimation to take please which a 
sum step by step decomposition ion bicarbonate from then information scale which 
carbonate and hydroxyl ion. The various scale maximal is alkaline form is a calcium 
carbonate = 116,5 gram per meter cubic The various sedimentation is alkaline and 
magnesium hydroxide = 67,57 gram per meter cubic. 
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PENDAHULUAN 

Phenomena endapan adalah sangat penting untuk diketahui dalam proses 

pemurnian air laut. Proses pemurnian air laut menjadi air tawar dengan pemanasan, 

kemudian di fiasing dalam beberapa tingkat operasi pada tekanan yang lebih 

rendah secara progresif disebut mult' stage flash distillation (MSF) Effek 

fundamental yang hanjs diperhatikan adalah proses pembentukan endapan serta 

cara penghilangannya. Proses pembent jkan endapan ai dalam proses desalinasi 

ini menjadi masalah yang dominan karena akan menurunkan effektifitas pertukaran 

panas pada permukaan materiai. 

Dalam proses desalinasi, endapan ini akan menempel pada permukaan struktur 

material sehingga mengganggu konduktifitas panas dan juga mengurangi effisiensi 

perpindahan panas permukaan yang merupakan bagian dari proses desalinasi. 

selain hal tersebut endapan akan meningkatkan serangan korosi struktur material 

yang mengakibatkan kerugian besar. Untuk menekan kerugian maka perlu dicegah 

terbentuknya endapan dengan mempelajari pembentukan endapan dengan cara 

melakukan estimasi terhadap proses dekomposisi dan hidrolisa air laut yang terjadi 

dalam proses MSF, mekanisme serta kondisi terbentuknya endapan dalam penukar 

panas, sehingga dapat diketahui kemungkinan- kemungkinan terjadinya reaksi 

pembentukan endapan tesebut. Hal ini penting untuk menentukan langkah 

pencegahannya. Dalam makalah ini akan dijelaskan mengenai teori desalinasi, 

endapan alkali, terjadinya endapan karbonat dan magnesium karbonat, mekanisme 

pembentukan endapan alkali serta estimasi pembentukan endapan untuk 

mengetahui apakah terjadi endapan alkali pada proses desalinasi secara MSF 

dengan menghitung hasilkali kelarutan, pengaruh pH. 

TEORI 

Desalinasi adalah proses permurnian atau pengurangan garam terlarut di 

dalam air laut menjadi air tawar dengan konsentrasi garam terlarut di bawah 100 

ppm. sistem desalinasi yang pertama kali adalah MSF dan Reverse Osmosis (RO) 

dengan membran yang kestabilannya rendah dimana biaya masih tergolong tinggi. 

Proses desalinasi dapat dibedakan menjadi 2 bagian biia ditinjau dari sumber energi 

yang digunakan nya, Droses dengan menggunakan energi listrik dan proses dengan 

menggunakan energi panas. Prinsip dasar desalinasi MSF adalah pemanasan air 

laut secara progresif hingga temperatur maksimum 90-130°C, kemudian diflashing 

dalam beberapa tingkat operasi pada tekanan yang lebih rendah secara progresif. 
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uap yang dihasilkan dari setiap tingkatnya di kondensasikan dengan metode 

penukar panas oleh air umpan. Sumber uap utama dapat di suplai dari panas sisa 

yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga uap ataupun PLTN. 

Proses desalinasi dapat terlihat sebagai berikut:. 

Sistem desalinasi MSF ini telah banyak diaplikasikan di beberapa negara, walaupun 

biaya investasinya tinggi tetapi biaya perawatannya relatif rendah. Karena sebagai 

sumber uap utama dari sistem pemanasannya dapat disuplai dari panas sisa yang 

dihasilkan dari PLTN. Effek pokok yang harus diperhatikan dari desalinasi yaitu 

proses pembentukan endapan serta cara penghilangannya. Untuk mengetahui 

pembentukan endapan dalam proses MSF ini maka pengkajian mengenai 

desalinasi MSF perlu di lakukan estimasi, dengan menghitung tahap demi tahap 

proses deskomposisi ion bikarbonat yang selanjutnya membentuk endapan dengan 

ion Ca** dan dan terjadi hidrollisa terbentuk ion (OH)" yang akan mengendap 

adanya ion Mg**. Pembentukan endapan dalam proses desalinasi menjadi masalah 

yang dominan karena akan menurunkan effektivitas penurunan panas dari 

permukaan material. 

ENDAPAN 

Endapan didifinisikan: bentuk kristal keras yang menempel pada 

perpindahan panas permukaan dimana proses penghilangannya dengan cara di 

bor/ di drill, endapan yang berasal dari larutan akan yang terbentu karena proses 

penurunan kelarutannya paaa kenaikan temperatur operasi dan kristal padat 

melekat pada erat pada permukaan logam. 

Pembentukan endapan dalam proses desalinasi menjadi masalah yang dominan 

karena akan menurunkan effektifitas pertukaran panas dari permukaan material. 

Secara umum endapan yang terbentuk dapat dibedakan dalam 2 tipe, alkali dan 

non alkali Dimana yang termasuk endapan alkali adalah kalsium karbonat dan 

magnesium hidroksida dan yang termasuk endapan non alkali adalah kals ium 

Gambar 1. Proses Desalinasi secara MSF. 
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sulfat, Kalsium phcspat dan silikat. Tipe alkali sangat tergantung pada alkalinitas 

larutan sedangkan tipe non alkali tergantung pada konsentrasi larutan 

Adanya gas terlarut dari air laut dan gas ini tidak dapat terkondensasi sangatlah 

mengganggu di dalam proses desalinasi. Selain gas Oksigen yang merupakan 

oksidatc- kuat dalam proses korosi, gas C 0 2 merupakan komponen utama yang 

menyebabkan terbentuknya endapan alkali kalsium karbonat. 

ENDAPAN A L K A L I 

Kalsium karbonat dan magnesium hidroksida disebut endapan alkali karena 

keduanya tergantung pada % alkalinitas dalam air laut. Alkalinitas adalah istilah 

yang digunakan untuk menetralisasi asam dalam air., alkalinitas biasanya 

ditunjukkan dalam ppm kalsium karbonat, dalam experirnen digunakan titrasi a i , 

dengan asam kuat. beberapa ion alkali yang dapat bereaksi dan menaikkan harga 

alkalinitas tetapi spesi spesi yang predominan dalam air adalah bikarbonat 

carbonat dan ion hidrosil. 

Reaksi yang terjadi selama titrasi 

OH-+H*<=> H 2 0 (1) 

C X V + h T o H C 0 3 - (2) 

HCOj- h H* <=> H 2 0 + C 0 3 (3) 

Reaksi (1) dan (2) terjadi sempurna, dengan menggunakan indikator phenol 

phetalin terjadi perubahan warna pada ph =3 sedangkan reaksi (3) terjadi sempurna 

dengan menggunakan indikator metyl orange perubahan warna terjadi pada pH 3-8 

Jika volume auam ditujukkan dengan penambahan phenolphetalin pada titik P dan 

diperlukan penambahan methyl orange untuk rekasi pad3 titik M maka: 

P = C , 5 [ C 0 3

: ] + [ O H "] 

M = l' C 0 3

 2- ]+ [H C 0 3

 2" ] + [ OH T 
dan kosentrasi dari jenis spesi ini adalah 

Titrasi [ O H - ] I C0 3 ^- ] IH CO3 2- ] 
P=-0 0 0 M 

2P<M 0 2P M-2P 

2P =M 0 2P C 

2P>M 2P-M 2(P-M) 0 

P=M M 0 0 

harga alkalinitas ditunjukkan dengan cara menghitung :ppm C a C 0 3 (meq/liter) dan 

epm. Dari hasil titrasi alkalinitas, dapat dihitung konsentrasi dari spesi ini. 
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Alkalinitas dalam air laut sebagian besar bersama dengan ion bikarbonat. Ion 

bikarbonat ini sebagian membentuk komplek dengan kesetimbangan air, meskipun 

arah kesetimbangan ini antara ion bikarbonat dan ion karbonat ditunjukkan sebagai 

berikut: 

2 H C G V O H 2 0 + C 0 2 + C 0 3

 = 

Reaksi keseimbangan ion karbonat akan bertambah dengan bertambahnya 

temperatur tetapi kecepatan hanya terjadi jika C 0 2 yang terbentuk menguap/lepas. 

Jika C 0 2 (gas) tidak menguap tingkat disosiasi ion bikarbonat dipengaruhi oleh 

konstanta keseimbangan yang akan memepengaruhi konsentrasi bikarbonat, 

karbonat dan spasi yang lainnya dalam air. Jika C 0 2 (gas) menguap tingkat 

dissosiasi bikarbonat akan dipengaruhi tekanan parsiel C 0 2 . Jadi pembentukan 

endapan tergantung kesetimbangan yang akan mempengaruhi konsentrasi 

bikarbonat, karbonat dan ion hidroksil dalam air dan pengendapan magnesium 

terbentuk lebih baik dari pengendapan kalsium sampai 66 °C 

KALSIUM K A R B O N A T 

Dalam sistem keseimbangan air laut, reaksi ion bikarbonat dapat ditunjukkan : 

C 0 2 + H 2 0 O H 2 C 0 3 O l - r + HCO3- 0 2 H* + C 0 3

 = (6) 

dan H* + O H ' O H 2 0 (7) 

Konstata keseimbangan: 

K ^ t H ^ H H C O ^ / t C O , ] 

K 2 = [ H - ] [ C 0 3 ' - ] / [HCO3-] 

K w = [ H - * ] [ O H 1 - ] 

Konsentrasi [ C 0 2 ] dapat segera ditentukan dan konsentrasi H 2 C 0 3 dan konsentrasi 

C O , larutan, tetapi maksud peggunaan konsentrasi H 2 C 0 3 kurang penting dari pada 

konsentrasi larutan C 0 2 . 

Konstante kesetimbangan (air laut) ini untuk menunjukkan bahwa distribusi 

beberapa spesi karbonat dalam air seperti molekul C 0 2 , HC0 3 "dan C 0 3 ° tergantung 

pH. Temperatur dan kekuatan tarik (strength) ionic mempengaruhi distribusi dari 

beberapa ion, tetapi pengaruh ini tidak berarti dibandingkan pH. Gambar 2. 

Menunjukkan effek pH pada beberapa spesi ionic yang ada dalam air pada 25°C. 
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Gambar 2. Bermacam macam bentuk sifat alkali (alkalinity) sebagai fungsi pH(25°C; 

Hasil kali kelarutan kalsium karbonat secara normal ditunjukkan sebagai: 

K, P = [ C a 2 - ] [ C 0 3

2 - ] 

Nilai hasil kelarutan kalsium karbonat dapat untuk menghitung batas temperatur. 

MAGNESIUM HIDROKSIDA 

Berdasarkan hasil kelarutan, larutan magnesium hidroksida cenderungan 

mempengaruhi pengendapan sebagai mana pada kalsium karbonat. Kelarutan 

magnesium hidroksida ditentukan bermacam macam kondisi, dan yang akan 

menghasilkan grafik yang menunjukkan hatas kelarutan magnesium hidroksida 

yang tergantung pada pH dan temperature. 

Menurut Hilter. Pembentukan endapan dibawah permukaan air pada pipa 

evaporator mempunyai peranan penting untuk dapat memeperoleh kejakinan 

bahwa dibawah temperatur 85 -90 °C terbentuk endapan kalsium karbonat lebih 

baik dari pada magnesium hidroksida, pembentukan endapan ini predominan. Kita 

asumsikan bahwa pembentukan magnesiumhidroksida timbul dari ion [OH]' yang 

membentuk hydrolisis pada ion karbonat.: 

2 H C 0 3 " O CO3-+ C 0 2 + H 2 0 

C 0 3

2 - - o 2 OH + C 0 2 

Dengan bertambahnya temperatur maka kecepatan hidrolisis akan bertambah, oleh 

sebab itu magnesium hidroksida lebih tidak terlarut dari pada kalsium karbonat. 

Dalam instalasi distilasi air laut, walaupun keadaan tidak kelihatan sederhana 

pengendapan magnesium hidroksida, seperti yang dimaksud bahwa terbentuknya 

magnesium hidroksida melalui pengendapan awal yang ditunjukkan bersama sama 

kandunganion hidroksil dan karbonat. Pembentukan endapan magnesium 

hidroksida tidak dapat dikontrol dengan kriteria kelarutan yang sederhana, tetapi 
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juga kondisi operasi plant. Secara praktis didapatkan bahwa endapan magnesium 

hidroksida hanya terjadi pada temperatur lebih.dari 90°C. 

MEKANISME FEMBENTUKAN ENDAPAN ALKALI 

Secara umum mekanisme (Lanelier et al 1950) yang pengaruh dekomposisi 

termal dari ion bikarbonat seperti ditunjukkan step pertama : 

2 H C O y o H 2 0 + co2+ C 0 3

 = 

Dalam proses ini ion karbonat dapat mengendap dalam dua keseimbangan. 

Pertama dengan adanya ion Ca akan mengendapan menjadi kalsium karbonat 

yang ditunjukkan 

C 0 3 ' + C a * o C a C O y l 

Disini akan terjadi endapan kalsium karbonat j ika nilai K j P nya dilewati pada 

temperatur tertentu dan salinitas. 

Reaksi kedua mungkin terjadinya hidrolisa ion karbonat yang diberikan oleh : 

C 0 3

 = + H 2 0 o (OH ) + H C O , " 
Dalam proses ini konsentrasi ion hidroksida bertambah pada dengan adanya ion 

karbonat. Jika didalam larutan terdapat magnesium yang cukup maka akan 

menghasilkan magnesium hidroksida yang akan mengendap: 

Mg 2 * + 2 0 H "<=> Mg(OH) 2 i 

Dalam instalasi destilasi air laut walaupun situasinya tidak nyata adanya endapan 

magnesium hidroksida, sepeit i yang maksudkan bahwa pembentukan magnesium 

hidroksida timbul melalui pengendapan awal bersama dengan ion hidroksil dan ion 

karbonat. Pembentukan endapan magnesium hidroksida ternyata tidak hanya 

dikontrol dengan kriteria kelarutan tetapi juga dengan kindisi operasi instalasi. 

Endapan magnesium terjadi untuk berbagai keadaan operasi instalasi pada 

temeperatur lebih dari 90 °C. 

ESTIMASI PEMBENTUKAN ENDAPAN 

Komposisi air laut secara umum adalah : 

Ion Konsentrasi ( p p m ) mequlWkg air laut 
Na* 10,561 0 ,44923 

M g " 1.272 0 ,10461 
C a " 4 0 0 0 ,01997 

K* 380 0 ,00972 

ci- 18.980 0 ,53530 
S 0 4 " if .649 0 ,05515 
H C 0 3 - 142 0 ,11233 

B r 65 0 ,00081 
Padatan 34 -
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Dari data tersebut dapat diketahui adanya peluang untuk terbentuknya endapan 

dalam proses desalinasi MSF yaitu terjadinya interaksi ion Ca** dan Mg** r dengan 

spesi yang ditimbulkan oleh dekomposisi termal HC03" 

Decomposisi termal 2 HC03"<=> CCV - + C 0 2 + H 2 0 

C 0 3

= + Ca *<=> Ca C0 3 4-

Hidrolisa ion C 0 3 C 0 3 ' + H 2 0 o 2(OH ) = + C 0 2 

Mg 2 * + 2 0 H o M g ( O H ) 2 4 

Ksp CaC03 = 4 ,96Xx 10-9 

Ksp Mg(OH) 2 = 5,61 x 10 " 1 2 

Sesudah mengalami dekomposisi Ksp ( C a C 0 3 ) = (Ca*) ( C 0 3

= ) 

[Ca*] dalam air laut = 400 ppm = 400 mg/l = 10 mol/m 3 

[HC0 3 ] dalam air laut 142 ppm = 142 mg/l = 142 g/m 3 = 2,33 mol/m 3 

Ksp (CaC0 3 ) = (Ca*) ( C G y ) = (0,1) ( C 0 3 =) 

( C 0 3 " ) tergantung pada ion HCGyyang terdekomposisi 

Hidrolisa ion CCV : Ksp Mg(OH) 2 = (Mg *)(OH") 2 

[Mg*] dalam air laut = 1,272 ppm - 1,272 mg/l = 0,0503 mmol/l 

Ksp Mg(OH) 2 = (0,0503) (OH 'f 

(OH) tergantung dari ion karbonat yang terhidrolisa 

Tabel 1: H C 0 3 ' dalam air laut 142 ppm = 142 mg/l = 142 g/m 3 = 2,33 mol/m 3 

terdekomposisi 
% H C 0 3 
yang 
terdes-
komposisi 

H C C y yang 
terdeskomp 
o-sisi 
(mol/m J ) 

H C C V y a n g 
terdeskompo-
sisi ( g / m 3 ) 

C 0 3 " yang 
terbentuk 
dari 
deskomposi 
si (mol/m 3 ) 

C 0 3 " yang 
terbentuk 
dari 
diskompo-
sisi ( g / m 3 ) 

endapan 
C a C O , 

(mol/m 3 ) 

endapan 
C a C O 3 

( g / m 3 ) 

10 0.233 14.2 0.1165 6.99 0 .1165 11.65 

20 0.466 28.4 0.233 13,98 0.233 23,3 

30 0.699 42 .6 0 .3495 20.97 0.3495 34 .95 

40 0.932 56.852 0.466 27.96 0.466 46 .6 

50 1.165 1165 0.5825 34.95 0.5825 58.25 

60 1.398 85.2 0.699 41.94 0.699 6 9 9 

70 1.631 99.4 0 .8155 48.93 0.5155 81 ,44 

80 1.864 1.136 0.932 55.92 0.932 93.2 

90 2.087 127.8 1.0435 62.91 1.0485 104.35 

100 . 2.33 142 1.165 69.9 1.165 116..5 
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Tabel 2.:0.1165 mol /m 3 C 0 3 ° mengalami hidrolisa, kemudiam dengan adanya ion 

Mg* akan membentuk endapan Mg(OH) 2 

% 
hldrol 

C O , ' yang 
ternIKrolisa 

(mol/m 1) 

C O / yang 
terhidrolisa 

C O , ' yang 
terhldro-lisa 

(OH) terben
tuk (g/m') 

Endapan 
Mg(OH) 

endaprn 
Mg(Oh) 
<9<m*) 

Endapan 
C a C O , dari 
CO, ' yang 

udak 
terhidrolisa 
(mol/m')8 

endapan C a C O , 
dari CO, ' yang 
ttdaMerttdro-

lisa ( g / m l 

10 0 . 0 1 1 6 5 0 . 6 9 9 0 . 0 2 3 3 0 .3961 0 . 0 1 1 6 5 0 . 6 7 5 7 0 . 1 0 4 8 5 1 0 . 4 8 5 

2 0 0 . 0 2 3 3 1.398 0 .466 0 .7922 0 , 0 2 3 3 1.3514 0 . 0 9 3 2 9 .32 

3 0 0 . 0 3 4 9 5 2 . 0 9 7 0 . 0 6 9 9 1.1883 0 . 0 3 4 9 5 2 .0271 0 . 0 8 1 5 5 8 . 1 5 5 

4 0 0 . 0 4 6 6 2 .796 0 . 0 9 3 2 1.5844 0 . 0 4 6 6 2 .7028 0 . 0 6 9 9 6 . 9 9 

5 0 0 . 5 8 2 5 3 .495 0 . 1 1 6 5 1.9805 0 . 5 8 2 5 3 . 3 7 8 5 0 . 0 5 8 2 5 5 . 8 2 5 

6 0 0 . 0 6 9 9 4 . 1 9 4 0 . 1 3 9 8 2 ,3766 0 . 0 6 9 9 4 . 0 5 4 2 0 . 0 4 6 6 4 . 6 6 

Tabel 3. 0 .233mol /m 3 CO 3 * mengalami hidrolisa, kemudiam dengan adanya ion Mg 
akan membentuk endapan Mg(OH) 2 

t % 
hidrolis 
a dari 
0.233 

molym1 

CO, 1 

C O , ' yang 
terhidro-

Hsa 
(mol/m 1) 

co,-
yang 

terhidrolisa 
(g /m' ) 

(OHV-
terbentuk 
(molAn1) 

( O H ) -
terbentuk 
(mol/m') 

endapan 
Mg(OH) , 
(mol/m') 

endapan 
Mg(OH) , 

(g /m' ) 

endapan 
C a C O , dari 
C O , ' yang 

tidak 
terhidrolisa 

(mol/m*) 

endapi 
CeCC 

dari 
C C ' y a 

tidak 
terhtdrt 
a (g/m 

10 0 . 0 2 3 3 1.398 0 . 0 4 6 6 0 .7922 0 . 0 2 3 3 1.3514 0 . 2 0 9 7 2 0 . 9 7 

2 0 0 . 0 4 6 6 2 . 7 9 6 0 . 0 9 3 2 1.5844 0 . 0 4 6 6 2 . 7 0 2 8 0 . 1 0 6 4 10 .64 

30 0.C699 4 . 1 9 4 0 . 1 3 9 8 2 .3766 0 . 0 6 9 9 4 . 0 5 4 2 0 . 1 6 3 1 16 .31 

40 0 . 0 9 3 2 5 .592 0 . 1 8 6 4 3 .1688 0 .0932 5 . 4 0 5 6 0 . 1 3 9 8 0 .1396 

£ 0 0.1165 6 .99 0.233 3.961 0 . 1 1 6 5 6 .757 0 . 1 1 6 5 11 .65 

60 0 . 1 3 9 8 8 . 3 6 8 0 . 2 7 9 6 . •4.7532 0 .1398 8 . 1 0 8 4 0 . 0 9 3 2 9 .32 

Tabel 4. 0.3495 mol /m 3 C 0 3

= mengalami hidrolisa, kemudiam dengan adanya ion 
Mg akan membentuk endapan Mg(OH) 2 

% hidro
lisa dari 
0.3495 
mol/m 1 

co,-

CO, ' yang 
terhidroLIt 
a (mol/m') 

CO," yang 
terhidroUs 

a (g /m' ) 

( O H ) -
terbentuk 
(mol/m') 

(OH)'-
terbentuk 
(mol/m') 

endapan 
Mg(OH) , 
(mol/m') 

endapan 
Mg(OH) , 

(g /m' ) 

endapan 
C a C O , dari 
CO, ' yang 
tidak 
terhidro
lisa 
(mol/m') 

endap: 
C a C O , i 
CO," y * 

tidak 
tert ik* 

l isa(g / r 

10 0 . 0 3 4 9 5 2 . 0 9 7 0 . 0 6 9 9 1.1883 0 . 0 3 4 9 5 2 . 0 2 7 1 0 . 3 1 4 5 5 3 1 . 4 5 

2 0 0 . 0 6 9 9 4 . 1 9 4 0 . 1 3 9 8 2 .3766 0 . 0 6 9 9 4 . 0 5 4 2 0 . 2 7 9 6 2 7 . » 

3 0 0 . 1 0 4 8 5 6 .291 0 . 2 0 9 7 3 .5649 0 .10485 6 . 0 8 1 3 0 . 2 4 4 6 5 2 4 . 4 6 

4 0 0 . 1 3 9 8 8 , 3 8 8 0 . 2 7 9 6 4 .7532 0 .1398 8 . 1 0 8 4 0 . 4 8 0 3 48 .o : 

5 0 0 . 1 7 4 7 5 1 0 . 4 8 5 0 . 3 4 9 5 5 .9415 0 . 1 7 4 7 5 1 0 . 1 3 5 5 0 . 4 0 7 7 5 4 0 . 7 7 

6 0 0 . 2 0 9 7 1 2 . 5 8 2 0 . 4 1 9 4 7 .1296 0.2O4T 1 2 . 1 6 2 6 0 . 3 2 6 2 3 2 . 6 ; 

I 3 l 



Prosiding P'tstnlasi Ilmiah Teknologi Keselamatan Nukllr-V 
Serpong, 28 Juni 2000 

ISSN No.: Ul0-0b33 
P2TKN-BATAN 

Tabel 5 0.466 mol /m^COj* mengalami hidrolisa, kemudiam dengan adanya ion Mg 

% 

hidrolisa 
dari 0.466 
o l /m'CO, 

C C ' y a n g 
terhidrolisa 
(moLm 1) 

C O , yang 
terhidrolisa 

(g/m') 

(OH)-
terbentuk 
(mol/m 1) 

(OH) 
terbentuk 
(mol/m') 

endapan 
Mg(OH), 
(mol/m') 

endapan 
Mg(OH), 

(g/m") 

endapan 
CaCO, dari 
CO," yang 
tidak terhidro
lisa (mol/m') 

endapan 
CaCO, dari 
CO," yang 

tidak 
tertiidrol :sa 

( g " " ' 

10 0 . 0 4 6 6 ? 7 9 6 0 .0932 1.5844 0 .0466 2 .7028 0 .4194 41 .34 

2 0 0 . 0 9 3 2 5 .592 0 .1864 3 .1688 0 .0932 5 .4056 0 .3728 3 7 . 2 8 

3 0 0 . 1 3 9 8 0 .388 0 . 2 7 9 6 4 .7532 0 .1398 8 .1084 0 .3262 3 2 . 6 2 

4 0 • 0 . 1 8 6 4 11.184 0 .3728 6 .3376 0 .1864 10 .8112 0 .2796 27 9 6 

5 0 0 . 2 3 3 0 .233 0 .466 7.922 0 .233 13.514 0 .233 23 3 

6 0 0 . 2 7 9 6 0 . 2 7 9 6 0 .5592 9 .5064 0 . 2 7 9 6 16 .2168 0 .1864 18.64 

Tabel 6 0.5825mcl/m3 C 0 3 = mengalami hidrolisa, kemudiam dengan adanya ion 
Mg akan membentuk endapan Mg(OH)2 

% 

hidrolisa 
dari 

0.5825mol 
/ m ' C O , 

CO," yang 
terhidrolisa 
(mol/m') 

C C , - yang 
terhidrolisa 

(g/m') 

(OH) 
terbentuk 
(mol/m') 

(OH) 
terbentuk 
(mol/m') 

endapan 
Mg(OH) , 
(mol/m') 

endapan 
Mg(OH), 

(g/m') 

endapan CaCO, 
dari CO," vang 
tidak terhidro
lisa (mol/m') 

endapan CaCO, 
can CO, ' yang 

udck terhidrolisa 
(g/m') 

10 0 . 0 5 8 2 5 3 .495 0 .1165 1.9805 0 .05825 3 3 7 8 5 0 .52425 5 2 4 2 5 

2 0 0 . 1 1 6 5 G.99 0 .233 3.961 0 .1165 6 .757 0.46C 46 .6 

3 0 0 . 1 7 4 7 5 10 .485 0 .3495 5 .9415 0 .17475 10.1355 0 . 4 0 7 / 5 <-,0.775 

4 0 0 . 2 3 3 13 .98 0 .466 7 5 2 2 0 . 2 3 3 13.514 0 .3495 3 4 . 9 5 

5 0 0 . 2 9 1 2 5 17 .475 0 .5825 f 9025 0 . 2 9 1 2 5 16 .8925 0 .29125 2 9 . 1 2 5 

6 0 0 . 3 4 9 5 20 .97 0 .699 1 1 . 8 8 3 0 .3435 20 .271 0 .233 23 .3 

Tabel 7. 0.699 mol /m 3 C G y mengalami hidrolisa, kemudiam dengan adanya ion Mg 
akan membentuk endapan Mg(OH); 

% 

hidrolis 
a dari 
0.699 

mol/m' 
C O , 

CO," y?ng 
terhidrolisa 
(mol/m') 

C O / yang 
IsrnidroLisa 

'g/m') 

(OH) 
terbentuk 
(mol/m') 

(OH)lerbentu 
k (mol/m') 

endapan 
Mfi (OH), 
(mol/m') 

endapan 
Mg(OH) , 

(g/m') 

jnciapan 
CaCO, dan 
CC," yang 

tidak 
terhidrolisa 

(mol/m') 

endapan 
CaCO, dari 
CO, ' yang 

tidak 
'erhidrolisa 

(g/m') 

10 0 . 0 6 9 9 4 194 0 .1398 2 .3766 0 . 0 6 9 9 4 . 0 5 4 2 0 . 6 2 9 1 6 2 . 9 1 

2 0 0 . 1 3 9 8 8 .388 0 .2796 4 .7532 0 . 1 3 9 8 8 .1084 0 . 5 5 9 2 5 5 . 9 2 

3 0 0 . 2 0 9 7 12 .582 0 .4194 7.1298 0 . 2 0 9 7 12 .1626 0 . 4 8 9 3 4 8 . 9 3 

4 0 0 . 2 7 9 6 16 .776 0 .5592 9 .5064 0 . 2 7 9 6 16 .2168 0 . 4 1 9 4 41 .94 

5 0 0 . 3 4 9 5 2 0 . 9 7 0 . 6 9 9 11.883 0 . 3 4 9 5 20 .271 C.3495 3 4 . 9 5 

6 0 0 . 4 1 9 4 2 5 . 1 6 4 0 .8388 14 .2596 0 . 4 1 9 4 2 4 . 3 2 5 2 0 . 2 7 9 6 2 7 . 9 6 

Tabel 8. 0.8155 mo l /m 3 C 0 3 " mengalami hidrolisa, kemudiam dengan adanya ion 
Mg akan membentuk endapan Mg(OH) 2 

% hidro
lisa dari 
0.8155 
mol/m' 

co, 

CO," yang 
terhidrolisa 
(mol/m') 

CO," yang 
terhidrolisa 

(g /m' ) 

(OH) 
terbentuk 
(mol/m') 

(OH) 
terbentuk 
(mol/m') 

endapan 
Mg(OH) , 
(mol/m') 

enoapan 
Mg(OH) , 

(g /m') 

endapan 
C a C O , dari 
CO," yang 

tidak 
temldroiisa 

(mol/m') 

endapan 
CaCO, dari 
CO," yang 

tidak terhidro
lisa (g/m') 

10 0 . 0 a 1 5 5 4 . 9 8 3 0 .1631 2 .7727 0 . 0 8 1 5 5 4 . 7 2 9 9 0 . 7 3 3 9 5 7 3 . 3 9 5 

2 0 0 . 1 6 3 1 9 . 7 8 6 0 . 3 2 6 2 5 .5454 0 . 1 6 3 1 9 .4598 0 . 6 5 2 4 65 .24 

3 0 0 . 2 4 4 6 5 14 .679 0 . 4 8 9 3 8 .3181 0 . 2 4 4 6 5 14 .1897 0 . 5 7 0 8 5 5 7 . 0 8 5 

4 0 0 . 3 2 6 2 19 .572 0 . 6 5 2 4 11 .0908 0 . 3 2 6 2 18 .9196 0 . 4 8 9 3 4 8 . 9 3 

5 0 0 . 4 0 7 7 5 2 4 . 4 6 5 0 . 8 1 5 5 13 .6635 0 . 4 0 7 7 5 2 3 . 6 4 9 5 0 . 4 0 7 7 5 4 0 . 7 7 5 

6 0 0 . 4 8 9 3 29 .356 0 .9786 16 .6362 0 . 4 8 9 3 28 .3794 0 . 3 2 6 2 3 2 . 6 2 
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Tabel 9. 0.932 mo l / rn 3 C0 3 ' = mengalami hidrolisa, kemudiam dengan adanya ion Mg 
akan membentuk endapan Mg(OH) 2 

% 
hidrolis 
a dari 
0.932 
mol'.n 1 

CO, 

CO, ' yang 
terhidrolisa 

(mol/m') 

CO," yang 
lerhirirolt^a 

( O H ) -
terbentuk 
(mol/m') 

(OH)-
terbentuk 
(mol/m1) 

endapan 
Mg(OH) , 
(mol/m 1) 

endapan 
Mg(OH) , 

(g/m>) 

endapan 
CaCO, dari 
CO," yang 

tidak terhidro
lisa (mol/m1) 

endr-pan Ca< 
dari CO," ya 
tidak terhldi 

lisa (g/m3 

10 0 .0932 5 .592 0 .1864 3 .1688 0 .0932 5 .4056 0 .8388 63 .8 

2 0 0 .1664 11.184 0 .3728 6 . 3 3 7 6 0 .1864 10 .8112 0 .7456 74 .56 

3 0 0 .2796 16 .776 0 .5592 9 5064 0 . 1 7 9 6 16.216e 0 .6524 6 5 . 2 4 

4C 0 .3728 2 2 . 3 6 8 0 .7456 12 .6752 0 .3728 2 1 . 6 2 2 4 0 .5592 55 .92 

5 0 0 .466 2 7 . 9 6 0 .932 15 .844 0 .466 2 7 . 0 2 8 0 .466 46 .6 

6 0 0 .5592 3 3 . 5 5 2 1.1184 19 .0128 0 .5592 3 2 . 4 3 3 6 0 .3728 37 .28 

Tabel 10. 1.0485 mo l /m : C 0 3 * mengalami hidrolisa, kemudiam dengan adanya ion 
Mg akan membentuk endapan Mg(OH) 2 

• t 
hidrolisa 

dan 
1.0485 
mol.'m' 

CO, 

CO," yeng 
terhidrolisa 

(mol/m') 

CO," yang 
terhidrolisa 

<g'm') 

(OH)"-
terbentuk 
(mol/m') 

( 0 H ) -
terbentuk 
(mol/m') 

ondapan 
M g ( O H ) , 
(mol/m') 

endapan 
Mg(0H| , 

(rym 1) 

endapan 
CaCO, dari 
CO," yang 

tidak 
terhidrolisa 

(mol/m') 

endap,-
CaCO, c 
CO," ya 

tidak 
terhidr. 

lisa (g/r 

10 0 .10485 6 .291 0 . 2 0 9 7 3 .5649 0 . 1 0 4 8 5 6.0813 0 . 9 4 3 6 5 94 .36 

2 0 0 .2097 12 .582 0 .4194 7 .1290 0 . 2 0 9 7 12.1626 0 . 8 3 8 8 83 .8 t 

30 0 .31455 18.67? 0 .6291 10 .6947 0 . 3 1 4 5 5 18 .2439 0 . 7 3 3 9 5 73 .39 

40 0 .4194 2 5 . 1 6 4 0 .8388 14 .2596 0 . 4 1 9 4 24 .3252 0 . 6 2 9 1 62.91 

5 0 0 .52425 3 1 . 4 5 5 1.0485 17 .8245 0 . 5 2 4 2 5 30 .4065 0 . 5 2 4 2 5 52 .42 

6 0 0 .6291 3 7 . 7 4 6 1.2582 21 .3894 0 . 6 2 9 1 36 .4878 0 . 4 1 9 4 4 1 . 9 * 

Tabel 11 . 1.165 m o i / m 3 C 0 3 " mengalami hidrolisa, kemudiam dengan adanya ion 
Mg akan membentuk endapan Mg(OH) 2 

CO," yang 
terhidrolls 
B tntol/m^) 

CO,"yang 
terhidro

lisa (g/m3 ) 

( O H ) -
terben-tuk 
(mol/m 3) 

( O H ) -
terben-tuk 
(mol/m 3) 

endapan 
Mg(OH) , 
(mol/m 3) 

endapan 
Mg(OH) , 
(t/mi) 

endaoan 
CaCO, dari 
CO," yang 

tidak terhidro
lisa (mol/m 1) 

endapan 
CaCO, dari 
CO, ' yang 

tidak terhidro
lisa ( g / m 1 ) 

endapan 
CaCO,da 
CCVyanc 

tidak 
terhidro Is 

( s ' m 3 ) 

10 0 .1165 6 .99 0 .233 3 .961 0 . 1165 6.757 1.0485 104.85 

20 0.C33 13 .98 0 .466 7 .922 0 .233 13.514 0 .932 93 .2 

30 0 . 3 4 9 5 2 0 . 9 7 0 . 6 9 9 11 .883 0 . 3 4 9 5 20 .271 0 .8155 8 1 . 5 5 

4 0 0 .466 2 7 . 9 6 0 .932 15 .844 0 .466 27 .028 0 . 6 9 9 69 .9 

£0 0 .5825 3 4 . 9 5 1.165 19 .805 0 . 5 8 2 5 3 3 . 7 8 5 0 .5825 5 8 . 2 5 

6 0 0 .699 4 1 . 9 4 1.398 2 3 . 7 6 6 0 . 6 9 9 4 0 . 5 4 2 0 .466 46 .6 

7 0 0 . 8 1 5 5 4 8 . 9 3 1.631 2 7 . 7 2 7 0 . 8 1 5 5 4 7 . 2 9 9 0 . 3 4 9 5 3 4 . 9 5 

80 0 .932 5 5 . 9 2 1.864 3 1 . 6 8 8 0 .932 5 4 . 0 5 6 0 .233 23 .3 

SO 1.0485 6 2 . 9 1 2 .097 3 5 . 6 4 9 1 .0485 6 0 . 8 1 3 - 0 .1165 11.65 

100 1.165 69 .9 2 .33 3 9 6 . 1 1.165 6 7 . 5 7 0 0 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Proses endapan yang terjadi dalam desalinasi MSF dikarenakan interaksi 

kation Ca* 4 dan Mg** dengan ion karbonat dan ion hidroksil yang dihasilkan oleh 

proses dekomposisi termal dari reaksi dibawah ini : 

Decomposisi termal H C 0 3 " 2 HCOy o C 0 3 " + C 0 2 + H 2 0 
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C ( V + Ca ! ' o C a C0 3 4 -

Hidrolisa ion C 0 3

= COy :M- H 2 0 <=> 2(OH 7) * C 0 2 

Mg 2 * + 2 0 H " <=> M g ( O H ) 2 l 

Berdasarkan tabel 1 s/d 11 diketahui Ksp C a C 0 3 adalah 4,96 Xx 10" s (Tabel 

1.12 Vogel), dari air laut konsentrasi Ca 2 * adalah 10 rnmol/l, dari hasil estimasi 

dekomposisi termal HCGy pada tabel 1 bahwa mulai dari dekomposisi 10% 

didapatkan konsentrasi CO 3

2"(0,1165 mmol/l) Dari konsentrasi C 0 3

2 ' didapatkan 

hasil kali kelarutan C a C 0 3 = [Ca+][CGy-] = (10)(0.1165) = 1.165 lebih besar dari 

Ksp C a C 0 3 dimana halini menunjukkan mulai dari dekomposisi 10% terbentuk 

endapan C a C 0 3 

Berdasarkan tabel 2 s/d tabel 11 diketahui Ksp Mg(OH) 2 adalah 5,61 x 10 1 2 

(Tabel 1.12 Voge l ) , dari air laut konsentrasi Mg* adalah 1.272 ppm =106rnmoi/l, dari 

hasil estimasi hidrolisa konsentrasi C 0 3

2 ' hasil dari deskomposisi termal H C 0 3 ' 

pada tabel 2 s/d 11 mulai hidrolisa 10 % dari C 0 3

2 " hasil dari deskomposisi termal 

HCGy yang didapatkan konsentrasi O H ' yang terbentuk adalah 0,0233 mmol/l. dari 

konsentrasi OH" 

didapatkan hasil kali kelarutan [Mg 2*][OH]=(106)(0,0233) 2 = 5,754634.10" 2 lebih 

besar dari Ksp Mg (OH) 2 , hal ini menunjukkan mulai dari hidrolisa 10 % dari C 0 3

2 " 

hasil dari deskomposisi termal H C 0 3 " terbentuk endapan Mg(OH) 2 . 

Nila/ hasil kali kelarutan (3) [Ca** ] [CO/ j adalah 4,96 Xx 10"9. Konsentrasi 

Ca** dalam air laut adalah 10 mmol/l. Dari hasil estimasi dekomposisi termal H C 0 3 ' 

(tabel 1) diketahui bahwa mulai dari dekomposisi 10% didapatkan konsentrasi C 0 3

2 " 

(0,1165 mmol/l ). Dengan memasukkan konsentrasi tersebut dalam gambar 2 

didapatkan pH larutan adalah 8. Pada pH ini mulai terjadi endapan kalsium 

karbonat. 

Nilai hasil kali kelarutan (3) [Mg* ] [OHf =5,61 x 10 1 2 dengan [Mg 2*] dalam 

air laut 106 mmol/l. Kesetimbangan air adalah 10" 1 J . Dari estimasi konsentrasi 

hidroksil adalah 0,0233 mmol/l. Dengan memasukkan konsetrasi tersebut dalam 

gambar 2 didapatkan pH ion hidroksil adalah 10. menurut gambar 1.13 (3) pada pH 

10 Mg(OH) 2 mulai mengendap. 

KESIMPULAN 

Hasil estimasi didapatkan bsnwa dalam proses desalinasi secara MSF 

dengan menggunakan bahan dasar air laut akan terjadi endapan C a C 0 3 dan 

Mg(OH) 2 karena adanya interaksi kation Ca** dan Mg** dengan ion karbona; 

(dekomposisi termal ion hidrokarbon) dan ion hidroksil; hasil kelarutan yang lebih 

134 



Prosiding Presentasi Ilmiah Teknolcgl Keselamatan Nuklir-V 
Serpong, 28 Juni 2000 

ISSN No.: 1410-0533 
P2TKN-BATAN 

besar dari pada Ksp pada 25°C, serta pengaruh pH. Jadi dalam proses desalinasi 

secara MSF perlu diperhatikan terjadinya endapan. 
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ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP ERGONOMIKA PADA 

RKU REAKTOR RISET TRIGA MARK II HASIL MODIFIKASI 

Oleh : Kussigit Santosa, Itjeu K, Piping S.,Sudarmin, Bambang S, Suharyo W. 

ABSTRAK 

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP ERGONOMIKA PADA RKU 
REAKTOR RISET TRIGA MARK II HASIL MODIFIKASI. Analisis ruang kendali 
utama (RKU) reaktor riset TRIGA MARK II hasil modifikasi telah dilakukan dengan 
menerapkan prinsip-prinsip Ergonomika. Ruang lingkup analisis ditekankan pada 
penyusunan tata letak kendali serta kebismgan dan pencahayaan. Analisis tata 
letak kendali dilakukan dengan menggunakan paket software DAP (Display 
Analysis Program) sedangkan parameter kebisingan dan pencahayaan langsung 
diukur pada titik-titik tertentu. Dari hasil keluaran DAP diketahui bahwa tampilan 
panel analog tersebut kurang baik, maka disarankan agar mengatur lagi elemen 
data dan karakter secara tegak maupun mendatar untuk mengurangi kompleksitas 
tataletak karakter. Selain itu diketahui bahwa tampilan grafik resolusi tinggi kurang 
baik, maka disarankan agar data pada kelompok karakter dibuat dengan kombinasi 
kelompok karakter yang lebih sedikit dan perlu mengatur lagi elemen data secara 
tegak maupun mendatar untuk mengurangi kompleksitas tataletak karakter 
Sedangkan dari hasil pengukuran pencahayaan maupun kebisingan diketahf! 
masih memenuhi standar keselamatan. 

ABSTRACT 

THE ERGONOMICALLY PRINCIPLE APPLICATION ON THE MAIN 
CONTROL ROOM AT MODIFIED RESEARCH REACTOR TRIGA MARK II. The 
main control room analysis has been done by using the application of economically 
principle. The analysis has been stressed on the controller position and noisiness 
and lightness. The instrumentation position has been analyzed by using software 
DAP (Display Analysis Program) and noisiness and brightness has been measured 
by direct measurement at definite point. From the result, it is known that the 
analog panel display is not good, then it is advised to rearrange the data element 
and the character vertically or horizontally for reducing the position character 
complexities. From the noisiness and brightness measurement, it is known that it 
still fulfills the safety standard. 
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PENDAHULUAN 

Keberhasilan operasi suatu reaktor dipengaruhi pula oleh rancangan ruang 

kendali utamanya (RKU) sehingga analisis terhadap RKU ini sangat penting 

di lakukan. Sesuai dengan Standart Review Plant (SRP) maka lingkup analisis 

meliputi peralatan instrumentasi dan kontrol, penyusunan dan peletakan peralatan 

interaksi operator serta prosedur operasinya. 

Sampai sekarang ini perkembangan desain ruang kontrol utama reaktor telah 

memasuki generasi keempat. Dimana pada generasi ini telah banyak 

penyempurnaan yang dilakukan pada semua aspek. Tujuan utama dari 

pengembangan desain ini adalah untuk meningkatkan efisiensi operasi ruang 

kontrol utama melalui rancangan antar muka manusia mesin serta fungsi otomasi 

plant yang menyatu. Beberapa penyempurnaan yang telah di lakukan pada RKU 

generasi keempat ini adalah adanya sistem instrumentasi dan kontrol digital yang 

menyatu, penggunaan serat optik, perintah kontrol lewat suara, panel sentuh untuk 

monitor dan kontrol, prioritas alarm, diagnosis plant, kontrol pemandu kontrol dan 

pendukung operasi. Dan yang tidak kalah penting adalah penyeimbangan antara 

otomatisasi dengan kerja manusia untuk menjamin kewaspadaan operator 

Pada tanggal 24 Juni 2000 telah diresmikan peningkatan daya reaktor triga 

Mark II Bandung dari 1 MW menjadi 2 MW. Reaktor ini telah beroperasi sejak tahun 

1965 dengan days 250 KW, lalu ditingkatkan menjadi 1 M W p a d a tahun 1971. Pada 

bulan oktobei 1993, reaktor ini melakukan penggantian sistem instrumentasi dan 

konsol sistem pengendali (Control System Console, CSC) yang baru buatan 

General Atomic (GA). Pada konsol sistem kendali tersebut terdapat 3 (tiga) buah 

tampilan atau display yaitu tampilan grafik resolusi tinggi (high resolution graphic 

display), tampilan karakter warna (color text display) dan panel analog (analog 

panel). Kegunaan dari CSC antara lain untuk untuk memantau kondisi reaktor, 

mengetahui megawatt jam operasi reaktor, mencatat data kejadian-kejadian operasi 

reaktor untuk dasar operasi dimasa mendatang. 

CSC ini sebagai antar muka manusia mesin, dimana operator reaktor dapat 

langsung memantau dan mengendalikan reaktor. Untuk itu perlu di lakukan 

pengevaluasian hasil modifikasi ini berdasarkan SRF (Standard Review Plant?) 

l ingkup analisis meliputi peralatan instrumentasi dan kontrol, penyusunan dan 

peletakan peralatan interaksi operator serta prosedur operasinya. 
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Dasar perancangan RKU 

Pada dasarnva pengembangan desain MMI pada RKU reaktor adalah untuk 

mengatasi keterbatasan kemampuan operator. Operator tidak akan mampu 

menangani semua informasi dan kontrol yang sangat kompleks, sehingga akan 

selalu mengutamakan informasi dan kontrol yang sesuai dengan situasi dan 

kondisi. Kecenderungan perkembangan rancangan adalah pengurangan ukuran 

konsol, perbaikan pengendalian. Hal in ; sesuai dengan perkembangan teknologi 

MMI ataupun teknologi pada sistem operasi reaktor. Ada dua hal penting yang 

harus diperhatikan dalam suatu rancangan yaitu : 

• Adanya struktur hirarki agar prioritas yang ada lebih mudah ditanami oleh 

operator 

• Kemudahan pencapaian (accessibility) dari lokasi dan jenis peralatan dan 

kesesuaian dengan prioritas dari kontrol dan informasi. 

Disamping filosofi rancangan tersebut ada beberapa kriteria lain yang harus 

diperhatikan pada suatu rancangan untuk lebih menjamin keselamatan sistem, 

diantaranya adalah 

• Keselamatan plant tetap terjaga setelah kegagalan konsol utama CRT atau 

kegagalan komputer proses 

• Seteiah kegagalan sistem komputer proses kemampuan kontrol dan monitoring 

tetap tersedia untuk operasi shut down secara aman. 

• Penerapan prinsip faktor rekayasa manusia pada rancangan untuk 

meningkatkan efisiensi dari kontrol dan monitoring sehingga kesalahan operator 

apat dikurangi. 

• Penyeimbangan antar otomatisasi dan tindakan operator untuk tetap menjaga 

kewaspadaan operator. 

Peralatan kon t ro l dan Moni to r 

Kecenderungan perkembangan teknologi antarmuka manusia mesin 

dewasa ini adalah peningkatan penggunaan Cathode Ray Tube (CRT) Penerapan 

sistem kecerdasan buatan serta rancangan sistem antar muka manusia mesin yang 

lebih mudah dikendalikan serta beban operator dapat dikurangi namun operator 

masih terjamin kewaspadaannya. Beberapa peralatan kontrol dan monitor yang 

dominan dalam suatu ruang kontrol adalah : 
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1. CRT (Cathode Ray Tube) 

Dibagi menjadi empat tingkat, mulai tingkat nol yaitu tingkat palnt yang 

ditampilkan di layar lebar, tingkat satu untuk tingkat sistem yang meliputi ECCS, 

alarm, ternds, kontrol otomatis, MSS, air umpan dan sistem kondensor serta sistem 

BOP. Tingkat dua untuk sistem tertentu (start up dan shut down) sedangkan tingkat 

tiga untuk monitoring dan kontrol komponen yang tidak berhubungan dengan 

sistem keselamatan. 

2. Kon t ro l 

Beberapa peralatan kontrol yang digunakan dalam RKU adalah saklar 

hardware, sakalr master sekuensial, CRT dengan layar sentuh. Saklar hardware 

digunakan pada ECCS, seram reaktor manual, kontrol pemututs generator dsb. 

Sedangkan sakelar master sekuensial digunakan untuk melanjutkan sistem operasi 

baik secara sistem keselamatan maupun non keselamatan. Secara umum sistem 

kontrol dan monitor keselamatan ada dibagian kiri, status piant keseluruhan di 

bagian tengah serta sistem non keselamatan dibagian kanan. 

3. A la rm 

Rancangan sistem alarm harus mampu menarik perha' ! an operator, 

memberikan petunjuk pentingnya penyimpangan yang terjadi dan langkah yang 

harus dilakukan oleh operator. Sistem alarm dibedakan dalam tiga tingkatan yaitu 

tingkat plant yang terletak pada layar lebar, dan tingkat sistem pada panel display 

dan tingkat komponen pada CRT atau panel datar. Rancangan sistem alarm harus 

sesuai dengan hirarki dari sistem proses kontrol. 

Pembahasan dan Evaluas i 

Sistem kontrol dan instrumentasi RKU reaktor Triga Mark II Bandung hasil 

modifikasi adalah buatan General Atomic yang dipasang pada reaktor Triga mark II 

Bandung sudah mengadopsi beberapa kriteria-kretria yang dipersaratkan oleh SRP. 

Sistem kontol dan instrumentasi ini antara lain terdiri d a r i : 

Control System Console ( CSC ) 

• Kontrol Panel dan Indikator 

• Tampilan CRT 

• Printer 

Data Acquisition and Control Unit ( DAC ) terdiri dari 
• Power Suplies 

• Digital Input 
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• Kendali batang kendali 

• DII 

Sistem keselamatan dan monitor daya 

• Mode oparasi 

• Mode manual 

• Mode servo 

Konsol Sistem Kendali (CSC) 

Sistem ini berupa meja yang dilengkapi dengan layar monitor, keyboard, 

kontrol panel, indikator serta printer. Lokasi dari CSC terletak didalam ruang kendali 

utama reaktor Triga Mark II Bandung. Operasi reaktor dapat dikendalikan dari 

konsol ini melalui beberapa saklar/swich, mode swich dan keyboard dan informasi 

dari plant disampaikan ke operator melalui mikrokomputer, tampilan CRT berwarna 

dan beberapa indikator dan alarm. 

Posisi batang kendali dapat diatur dengan menekan atau melepas (Up and 

Down) tombol pada CSC pada panel kontrol dan meneruskan data ini ke DAC. 

Panel kontrol batang kendali ini terletak dibawah monitor berwarna resolusi 

tinggi, dan terdiri dari 

• Saklar seram 

• Saklar magnet ON70FF/RESET batng kendali 

• Saklar pengaturan batang kendali secara manual (UP, DOWN, Contact/ON) 

• Saklar alarm 

Sebagai suaiu alat bantu, sistem instrumentasi yang ada di ruang kendali 

harus diatur sedemikian rupa sehingga operator tidak akan mengalami kesulitan 

pada saat mengoperasikannya. Untuk itu dalam menata tata letak sistem kontrol 

dan instrumentasi pada RKU harus diperhatikan beberapa hal, diantarnya adalah : 

• Data antropometii operator 

• Jarak antar panel dan tombol 

Data Antropometri operator 

Data antropometri diperlukan untuk mengetahui keadaan dan ciri-ciri fisik 

operator, seperti panjang lengan, tinggi duduk, panjang tungkai, dan lain-lain. Data-

data antropometri ini digunakan untuk merancang tata letak dan jarak antar tombol-

tombol dimeja operator. 
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Berdasarkan perbedaan ciri fisik dan keadaan masing-masing operator, 

maka penerapan data antropometri dalam perancangan tataletak RKU sangat 

penting. Data antropometri ini dapat dikelompokkan dalarn tiga kelompok: 

1 . Tata letak be rdasa rkan ind iv idu eks t r im 

Prinsip ini diterapkan jika fasilitas yang akan digunakan dapat dipakai 

dengan enak dan nyaman oleh sebagian besar operator, misalnya dalam 

mendesain jarak tombol dimeja operator digunakan jangkauan maks imum orang 

pendek. Ini d imaksudkan agar orang yang pendek pun dapat mengoperasikan 

tombol-tombol tersebutdengan mudah. 

2. Tata letak y a n g d i sesua i kan 

Prinsip ini d igunakan jika diharapkan fasilitas yang dirancang dapat dipakai 

oleh semua orang yang memerlukannya. Prinsip ini tidak bisa diterapkan pada 

perancangan tataletak tombol-tombol dan penampil di meja operator. 

3. Perancangan be rdasa rkan ni lai rata-rata data an t ropome t r i ope ra to r 

Prinsip digunakan apabila perancangan pada prinsip pertama hanya 

membuat enak dan nyaman sebagian kecil operator dan tidak memungkinkannya 

untuk menerapkan prinsip kedua baik ditinjau dari segi ekonomi maupun segi 

peralatannya. 

Jarak antar Panel dan t o m b o l 

Jarak an ta r tombol-tombol di meja operator rektor harus didesain sedemikian 

rupa sehingga tombol-tombol tersebut dapat di jangkau opertor tanpa harus 

membutuhkan banyak waktu. Kadang-kadang pekerjaan para operator memerlukan 

gerakan mata untuk memperhatikan panel-panel pada papan penampil . Untuk itu 

jarak antara panel-panel penampil denga operator harus didesain untuk 

menghindari rasa lelah pada mata operator 

Tampi lan CRT 

Kompleksitas tataletak karakter pada tampilan-tampilan CSC sangat 

mempengaruhi unjuk kerja operator reaktor. Semakin rumit tingkat kompleksitas 

tataletak karakter dapat menurunkan unjuk kerja operator reak to r 2 . Jika unjuk kerja 

operator reaktor turun, maka keselamatan dari reaktor tersebut akan semakin 

berkurang Kerapatan susunan tampilan karakter dapat dianalisa dengan paket 

program DAP (Display Analysis Program). Program DAP ini dapat mengevaluasi 

dan perancangan tampilan huruf-angka, khususnya tampilan yang dapat 

ditampilkan pada layar komputer. Program DAF ini dapat digunakan pada komputer 
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pribadi dengan memori minimum 256 KB dengan DOS versi 3.0 keatas. Kerapatan 

tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut 

R s = { I K / ^ x K ^ x t 00% dimana 

R s : Kerapatan seluruh karakter pada tampilan, dalam % 

K_: T otal batasan karakter pada lajur rancangan tampilan (misal 24 karakter) 

K K : Total batasan karakter pada kolom rancangan tampilan (misal 80 karakter) 

K : Banyaknya karakter yang terdapat pada tampilan. 

C i i u l r i i l SyyfcMii T.'nnswlc ( O S C ) <*i R K U T r i g a M a r l t - l l . H:uirl uni; . 
( H a s i l M . k . l i f i k ; i s . i ) 

1 2 3 « 
. . ) . . , . < . 7 t n i 

I I l U H 

LV.'.ii'J S 

'l!antpnk.Alas 

O n 

'tampak , D w 'JDjiiuntk ..̂ •u.ui.h.iu: 

IViirnlinyiinii nnifn CSC ; 

1 . o l i H U i T i u u k a l r c u c - r n i i R u i i 

1 

Z 

2 X 0 U i x 1 

Z MKl I.UX 

^2^i L u x 

34*> U u n 

.1 

MKl I.UX 

^2^i L u x 

34*> U u n 
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l»ATA KKOONOMI I1KII I» KA K"rO U pt IC: A M A KK-I I. IIA NI > 11 N(; 
(I'ony/ininlun <Jilnkuk.in pniiu luiri Solaa». TrI. H Fcbruai i 2000) 

l>n»»li LoUmi Kiimu Kendall llliiiim ItrnMor Trlirn Murk-ll. Ilniiiluiii; : 

V r t n U i t l . S » M r . n <~m.*»fy f<^HTi 

5,2 m 

I cniput'iitui' Kutinjui . 2l,5°<r. 

I iiml.MI Kclritiiiv:,» .«6 IV.,rnl,;i vniiii : 

> Iv A S 1 j K K II 1 S 1 N <; A N 
fKN^AIIAVAAN > Iv A S 1 

NciJ.•»»»£ .S«|>i 1 A«l: 1 N-t it }>ica r;< i» 
fKN^AIIAVAAN 

A I>l <J 11 <.X Oil .11'l Lim 

11 M> .111 72 illl 2KO I . I K 

t: «1 lilt 72 <lll . l-IO I.WX 

•• 63 .ill 7 1 <lll 32(1 X 

i: s<> <IU 71 ,111 2MI l.iix 

i ' t'O dll 7(1 till 2:.() i.nx 

<.; Ol Jli 72 (III 27(1 l.ii» 

fx) UU 7.1 dll ?.'«) 1 u» 

Paket program DAP dapat juga mengevaluasi total kelompok karakter, 

ukuran maksimum kelompok karakter dan rerata kelompok karakter, dalam satuan 

%. Sudut pandang diantara kelompok karakter dikaitkan dengan jarak pandang 

mata operator reaktor yang normal untuk mengamati kelompok tertentu. Dibidang 

nuklir, tinggi karakter harus dapat dicakup dalam sudut pandang minimum sebesar 

15 menit atau 0,004 x jarak pandang, dimana 1 (satu) derajat besarnya sama 

dengan 60 detik. Untuk sudut pandang yang biasa digunakan ialah 20 menit atau 

0,006 x jarak pandang 2 

Berdasarkan NUREG- 0700 sudut pandang untuk beberapa karakter pada 

layar monitor dapat diformulasikan sebagai berikut 

a = { ( 57,3) ( 60) x L}/D 

d imana : 

a : Sudut pandang operator reaktor yang mengamati suatu karakter 

tampilan dengan satuan menit 

L : Panjang atau tinggi karakter huruf atau angka dalam inehi 

D : Jarak mata tegak lurus karakter huruf atau angka dalam inehi 
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Kes impu lan dan Saran 

Pada RKU reaktor Triga Mark II handl ing hasil modifikasi, tata letak sudah 

dimodifikasi diantaranya adalah : 

1 . Konsol operator yang kompak dan terpusat untuk menggantikan multiple 

control panel, informasi dari instalasi disampaikan keoperator melalui CRT 

dan panel indikator 

2. Otomatisasi operasi plant dan sistem hirarki pada alarm. Pengenalan 

adanya penyimpangan dan kegagalan pada plant mudah dilakukan denga, 

adanya pembagian alarm dalam tiga tingkatan yaitu tingkat plant, tingkci; 

sistem dan tingkat peralatan. 

3. Keuntungan yang diperoleh dari modifikasi ini adalah pengurangan ukuran 

konsol dan jumlah konsol bantu sehingga mampu meningkatkan 

kemudahan operasi. Sehingga reaktor dapat dikendalikan oleh satu oranc 

operator saja. 

4. Faktor rekayasa manusia sangat diperhatikan pada hasil modifikasi ini, 

sehingga optimasi yang dilakukan pada setiap aspek mampu menghasilkan 

pengurangan terhadap beban kerja dan stress pada operator. Sehingga 

probabilitas terjadinya kesalahan manusia pada pengoperasian reaktor juga 

semakin berkurang. 

5. Dari keluaran DAP dapat diperoieh untuk tampilan analog dengan tingkat 

kualitas dugaan nilai subyektif sedang tetapi cenderung tinggi atau buruk. 

Tingkat kompleksitas tataletak karakter ialah tinggi atau buruk. Secara garis 

besar tampilan panel analog tersebut kurang baik. maka keluaran paket 

program DAP menyarankan agar mengatur lagi elemen data dan karakter 

secara tegak maupun mendataruntuk mengurangi kompleksitas tataletak 

karakter, sedangkan untuk tampilan grafik resolusi tinggi dengan tingkat 

kualitas dugaan nilai subyektif sedang, tingkat kandungan kelompok 

karakter tinggi atau buruk. Secara garis besar tampilan grafik resolusi tinggi 

kurang baik, maka keluaran paket program DAP meyarankan agar data 

pada kelompok karakter dibuat dengan kombinasi kelompok karakter yang 

lebih sedikit dan perlu mengatur lagi elemen data secara tegak maupun 

mendatar untuk mengurangi kompleksitas tataletak karakter. 

6. Dari segi pencahayaan dan kebisingan dapat dilihat dari hasil pengamatan 

bahwa untuk RKU reaktor Triga Mark II Bandung hasil modifikasi masih 

memenuhi standar keselamatan. Pencahayaan paling lemah terjadi pada 

pada point E yaitu sebesar 260 Lux dan yang paling terang adalah pada 
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point A dan C, sedangkan untuk tingkat ke bisingan, dikelompokkan 

menjadi dua kelompok, yaitu kelompok sedang sepi dan kelompok sedang 

ada pembicaraan Untuk kelompok pertama kebisingan paling rendah 

terdapat pada point E yaitu sebesar 59 dB. Sedangkan untuk kelompok 

kedua, tingkat kebisingan yang paling bising adalah pada point H yaitu 

sebesar 73 Db 
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ABSTRAK 

Incident Reporting System merupakan kegiatan rutin untuk mencatat semua 
kejadian/incident di suatu kawasan yang melaksanakan kegiatan tertentu, yang 
sifatnya bisa lokal, regional ataupun nasional dan dibuat laporannya secara 
berkala. Kegiatan Incident Reporting System yang terkait dengan kejadian nuklir 
merupakan salah satu tugas dan fungsi dari P2TKN. Dalam laporan ini telah 
dilakukan pembentukan rancangan Incident Reporting System untuk kejadian nuklir 
di lingkungan BATAN, yang mana dalam pelaksanaan sosialisasinya di lapangan 
dilaksanakan secara bertahap yaitu tahap pertama di lingkungan P2TKN, tahap 
kedua di lingkungan PPTN-Serpong, dan tahap ketiga di lingkungan BATAN. 

ABSTRACT 

Incident Reporting System is a routine activating for record all incident of 
Nuclear Plant Characteristic of the Incident Reporting System (IRS) recording can 
be made locally, regionally or national scope. IRS recording of nuclear activity 
responsible to Nuclear Safety Technology Development Center (NSTDC). In this 
report has been designed IRS for nuclear incident in Batan, which the socialization 
in the field will be oone step by step. The first step will be applied in NSTDC scope, 
the second step will be applied in PPTA Serpong area, and the third step will be 
applied in Batan area. 
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P E N D A H U L U A N 

Prinsip belajar dari pengalaman perlu diterapkan dalam setiap kegiatan, 

baik yang sifatnya kegiatan rutin maupun yang sifatnya insidentil, yang tujuannya 

adalah untuk meningkatkan kinerja dalam pencapaian sasaran dari kegiatan 

tersebut. Untuk itu perlu adanya record dari setiap kejadian yang dialami agar dapat 

diambil manfaat dari pengalaman kejadian tersenut, untuk peningkatan efisiensi 

kerja, keamanan dan keselamatan kerja. 

Demikian juga halnya untuk suatu instalasi nukiir, setiap kejadian yang 

dialami pada suatu instalasi nuklir perlu di-record dan dibuat pangkalan datanya. 

Kegiatan pembuatan pangkalan data kejadian nuklir ini dan pelaporannya secara 

berkala di laksanakan sebagai kegiatan incident Reporting System. Pembentukan 

Incident Reporting System di Pusat Pengembangan Teknologi Keselamatan 

Nuklir dibatasi hanya untuk kejadian nuklir saja yang sifatnya insidentil. 

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam membudayakan kegiatan 

Incident Reporting System untuk kejadian nuklir di l ingkungan BATAN adalah : 

1. Masih kurangnya keterbukaan dan ketegasan dalam penanganan kejadian 

pada instalasi nuklir, termasuk dalam pelaporannya. 

2. Belum tertibnya pelaksanaan pencatatan, pembuatan pangkalan data dan 

pembuatan laporan dari kejadian nuklir. 

3 . Masih terbatasnya tingkat penyebaran laporan kejadian nuklir yang 

di laksanakan. 

4. Belum membudayanya pelaksanaan Incident Reporting System di 

instansi-instansi, baik tingkat regional maupun nasional. 

METODOLOGI 

Pada dasarnya kegiatan dari Incident Reporting System ini adalah 

membuat pangkalan data, analisis & evaluasi data dan laporan mengenai semua 

peristiwa yang terkait dengan kegiatan nuklir, yang terjadi di BATAN. Pembentukan 

kegiatan Incident Reporting System di Pusat Pengembangan Teknologi 

Keselamatan Nukl i r-BATAN, disusun berdasarkan alur proses pelaksanaan 

kegiatan Incident Reporting System di l ingkungan BATAN, dengan melihat tempat 

kejadian, jenis kejadian dan penyebab utama kejadian nuklir tersebut, berdasarkan 

laporan kejadian nuklir dari puslit/bang terkait yang menyangkut masalah jenis, 

kualitas, kuantitas, tempat, waktu dari kejadian nuklir dan identitas pelapornya.. 

Analisis dan evaluasi data kejadian nuklir di BATAN perlu di lakukan dengan 

seksama, dalam rangka menentukan tingkat skala kejadian berdasarkan skala 
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INES (International Nuclear Event Scale) dan perhitungan tingkat resiko dari 

kejadian terseout. Sebagai referensi yang digunakan dalam pembentukan IRS di 

P2TKN ini adaiah IRS yang sudah dibentuk di AECB/Canada (Significant event 

reporting system), United Kingdom (Critical Incident Reporting System), dll. Selain 

itu sumber referensi juga diperoleh dai i internet, dari situs web : 

• http://www moose-sys.co.uk/incident.htm 

• http://www.rcoa.ac.uk/critincident 

• http://www.state.co.us/NFIRS 

• http://www.marh.gov.rc.ca/firecom, 

• dll. 

Pada dasarnya kegiatan dari IRS ini adalah membuat pangkalan data, 

analisis & evaluasi data dan pembuatan laporan mengenai semua peristiwa yang 

terkait dengan kegiatan nuklir yang terjadi di BATAN. Metodologi yang digunakan 

dalam pembentukan Incident Reporting System (IRS) di P2TKN ini mel iput i : 

1. Pembuatan format laporan kejadian nuklir dari puslit terkait. 

2. Pembuatan format laporan analisis dan evaluasi data kejadian n u k l i r di 

BATAN, sesuai dengan kategori kejadiannya. 

3. Pembuatan format pangkalan data kejadian nuklir di BATAN. 

4 . Pembuatan format laporan IRS untuk pimpinan BATAN. 

5. Pembuatan format Sistem Informasi IRS secara umum. 

6. Pembuatan format Web Site System Informasi IRS-BATAN pada internet 

untuk umum. 

Dalam pelaksanaan sosialisasinya, pembentukan Incident Reporting 

System di P2TKN dilakukan secara bertahap, yaitu : 

• Sosialisasi IRS di l ingkungan P2TKN. 

• Sosialisasi IRS di l ingkungan PPTA Serpong. 

• Sosialisasi IRS di l ingkungan BATAN 

Adapun aiur kerja dari kegiatan Incident Repoding System di l ingkungan 

P2TKN untuk lebih jelasnya dapat dilihat f lowchart-1, untuk kegiatan IRS di 

l ingkungan PPTN-Serpong dapat di lihat pada flowchart-2 dan di lingkungan BATAN 

dapat di lihat pada flowchart-3 di belakang. 

Koreksi ulang dan konfirmasi ulang dengan pusat yang memberikan 

laporan kejadian, perlu dilakukan untuk hasil analisis dan evaluasi data kejaaian. 

Hal ini merupakan langkah yang diperlukan dalam rangka validasi da*a unii.ii-

Incident Reporting System di lingkunga i BATAN, agar laporan IRS yang dibuat 

memiliki kredibilitas tinggi. 
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Pembuatan format laporan hasil analisis dan evaluasi data dari kegiatan 

Incident Reporting System di l ingkungan BATAN, di laksanakan terdiri dari format 

laporan kejadian nuklir dari puslit terkait, format laporan analisis dan evaluasi data 

kejadian, format pangkalan data kejadian dan format laporan kegiatan Incident 

Reporting System untuk pimpinan BATAN. 

HASIL DAN P E M B A H A S A N 

Rancangan implementasi kegiatan Incident Reporting System di P2TKN 

adalah diawali oleh kegiatan penertiban data-data kejadian yang terkait dengan 

kegiatan litDang di bidang nuklir, dengan menyusunnya kembali setiap kejadian 

nuklir tersebut sesuai dengan format laporan yang telah ditentukan, yang 

selanjutnya dibentuk menjadi pangkalan data kejadian nuklir di l ingkungan P2TKN. 

Langkah selanjutnya adalah mensosialisasikan kegiatan tersebut ke pusat-pusat 

lain di l ingkungan PPTN-Serpong sampai dengan pusat-pusat lain di l ingkungan 

BATAN. 

Sosialisasi kegiatan Incident Reporting System di l ingkungan BATAN 

dimana P2TKN bertindak sebagai satminkal-nya, maka P2TKN yang dalam hal ini 

diwakili oleh BEPKl harus melaksanakan : 

1. Kerja sama dengan Pusat-pusat di BATAN yang kegiatannya terkait dengan 

penggunaan tenaga nuklir, dalam bentuk penyuluhan tentang Incident 

Reporting System. 

2. Perlu pemantapan metode analisis dan evaluasi data yang digunakan 

(termasuk penentuan kategori/skala kejadian nuklir, saran tindak lanjut, dll.) 

dalam rangka meningkatkan kualitas Incident Reporting System di 

l ingkungan BATAN. 

Pada laporan ini kegiatan yang telah di laksanakan adalah sampai dengan 

pembuatan format laporan IRS (format-format laporan tersebut dapat dilihat pada 

lampian di belakang), sampai dengan pembuatan format laporan IRS untuk 

pimpinan BATAN (no.4). Langkah selanjutnya dari rencana kegiatan Incident 

Reporting System ini kami serahkan pada kebijakan yang akan ditempuh oleh 

Bidang Evaluasi Pengembangan Keselamatan Instalasi (BEPKl). 
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KESIMPULAN 

Tertib pelaksanaan pencatatan, pembuatan pangkalan data dan pembuatan 

laporan dari kejadian nuklir perlu ditingkatkan. Keterbukaan dalam penanganan 

kejadian ataupun kecelakaan pada instalasi nuklir termasuk pelaporannya, dipan

dang perlu sebagai salah satu bentuk pemasyarakatan teknologi nuklir. 

Penyebaran informasi dan laporan kejadian nuklir harus dilaksanakan 

secara luas kepada masyarakat. Perlu dibudayakannya pelaksanaan incident 

Reporting System secara umum di instansi-instansi, baik untuk tingkat regional 

maupun tingkat nasional. 

DAFTAR PUSTAKA 

1. Significant Event Reporting System, Atomic Energy Canadian Board (AECB), 
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of Altenative Source of Electrical Energy, WASH-1224. 

3. IAEA Safety Serries No.75 INSAG-3, Vienna 1980. 

4. BATAN, "Ketentuan Keselamatan Kerja Terhadap Radiasi", Jakarta, 1979. 

150 



I'ni\i(ling I'rcxentaxi Ilmiah Teknologi "exetamaltin Nuklir V 
Serpong. 2X Juni 21)111) 

ISSN No. : N10-0533 
P2TKN-IIATAN 

LAPORAN KEJADIAN NUKLIR 

Yang bertanda tangan di bawah ini melaporkan kejadian nuklir s b b . : 

Pada hari 

Tanggal 

Jam 

Lokasi 

Unit Ese lon- IV ( 1 ) 

Unit Ese lon - l l l ( 2 ) 

Unit Eselon-ll < 3> 

Jenis Kejadian 

Kuantitas Kejadian w 

Kualitas Kejadian < 5 ) 

Kronologis kejadian 

Penanggulangan 

Kondisi setelah 
penanggulangan 

Nama Pelapor 

NIP 

Jabatan 

Mengetahui Atasan 
Langsung Pelapor 

Kepala Pusat. 

200.. 
Pelapor ybs., 
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LAPORAN HASIL ANALISIS DAN EVALUASI KEJADIAN NUKLIR 
Yang bertanda tangan di bawah ini melaporkan hasil analisis dan evaluasi 

kejadian nuklir sbb . : 

Tanggal Kejadian : 

Lokasi Kejadian : 

Unit Organisasi : 

Kategori Kejadian : 

Kuantitas Kejadian 

Kualitas Kejadian 

Kronologis kejadian 

Hasil Analisis & Eva
luasi Kejadian nuklir 

Tindak lanjut yang perlu : 
dilakukan 

Pelaksana Analisis & 
Evaluasi Kejadian 

Nama 
Nip. 
Jabatan : 

Mengetahui Atasan 
Langsung Pelapor 

200.. 
Pelapor ybs.. 
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DOKUMEN KEJADIAN NUKLIR DI LINGKUNGAN BATAN 

Nomor Dokumen 

Tanggal Kejadian 

Lokasi Kejadian 

Unit Organisasi 

Kategori Kejadian 

Kuantitas Kejadian 

Kualitas Kejadian 

Kronologis kejadian 

Hasil Analisis & Eva
luasi Kejadian nuklir 

Tindak lanjut yang 
perlu dilakukan 

Pelaksana Analisis & Nama 
Evaluasi Kejadian ^ . 

Jabatan 

200.. 
Pelapor ybs., 
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LAPORAN KEJADIAN NUKLIR 
BADAN TENAGA N U K L I R N A S I O N A L 

No. 

Kepada Yth. 

Dari 

Perihal 

Lampiran 

Ka. Pusat Pengembangan Teknologi Keselamatan Nuklir 

Penanggung Jawab Incident Reporting System 

Laporan Kejadian Nuklir di P2TKN. 

1 (satu) berkas. 

Serpong 2000. 

Bersama ini kami sampaikan laporan mengenai Data Kejadian Nuklir di 

P2TKN untuk periode 2000 s.d. 2000, berikut hasil analisis 

dan evaluasi data kejadian tersebut (terlampir). 

Atas perhatian Bp. Kepala P2TKN, kami ucapkan terima kasih. 

Penanggung Jawab IRS, 

N ip . :330000000 

Tembusan Kepada Yth., 

- Ka. Bid./Bal./Bag. Di l ingkungan P2TKN. 
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LAPORAN KEJADIAN NUKLIR 
B A D A N TENAGA NUKLIR NASIONAL 

No. 

Kepada Yth. 

Dari 

Perihal 

Lampiran 

Kepala Badan Tenag? Nuklir Nasional 

Penanggung Jawab Incident Reporting System 

Laporan Kejadian Nuklir di Kawasan PPTN-Serpong 

1 (satu) berkas. 

Serpong 2000. 

Bersama ini kami sampaikan laporan mengenai Data Kejadian Nuklir di 

Kawasan PPTN-Serpong untuk periode 2000 s.d 2000, 

berikut hasil analisis dan evaluasi data kejadian tersebut (terlampir). 

Atas perhatian Bp. Kepala BATAN, kami ucapkan terima kasih. 

Penanggung Jawab IRS, 

N i p . : 330000000 

Tembusan Kepada Yth., 
1. Deputi 
2. Deputi 
3 
4. Kepala P2TK.N. 
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LAPORAN KEJADIAN NUKLIR 
B A D A N TENAGA NUKLIR NASIONAL 

No. 

Kepada Yth. 

Dari 

Perihal 

Lampiran 

Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional 

Penanggung Jawab Incident Reporting System 

Laporan Kejadian Nuklir di BATAN 

1 berkas. 

Serpong 2000. 

Bersama ini kami sampaikan laporan mengenai Data Kejadian Nuklir d 

BATAN untuk periode 2000 s.d 2000, berikut hasil analisis 

dan evaluasi data kejadian tersebut (terlampir). 

Atas perhatian Bp. Kepala BATAN, kami ucapkan terima kasih. 

Penanggung Jawab IRS, 

N ip . :330000000 

Tembusan Kepada Yth., 
1. Deputi 
2. Deputi 
3 
4. Kepala P2TKN. 
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A3STRAK 

TINJAUAN DESAIN SEISMIK DAN INTEGRITAS KONTAINMEN 
REAKTOR DAYA. Telah dilaksananakan tinjauan mengenai desain seismik dan 
iir.egritas kontainmen reaktor daya. Kontainmen sebagai penghalang terakhir 
dalam sistem penghalang ganda, menjadikan pengetahuan tentang kontainmen 
sangat penting. Dicoba dilakukan tinjauan tentang desain seismik dan integritas 
kontainmen reaktor daya. Tinjauan ini dilakukan dengan cara studi pustaka dari 
daia yang ada. Tiap jenis reaktor mempunyai tipe dan sistem sendiri dalam 
mempertahankan integritas kontainmentnya terutama pada saat kondisi 
kecelakaan. Secara garis besar sistem pertahanan integritas kontainmen, untuk 
mempertahankan keutuhan kontainmen terutama pada saat terjadi kecelakaan 
terbagi dalam dua faktor. Pertama faktor keandalan sistem kontainmen itu sendiri, 
yaitu dibuat secara khusus untuk mampu tetap utuh pada kondisi teknis tertentu. 
Faktor kedua adalah adanya sistem yang menjaga agar kondisi kontainmen secara 
teknis tidak terlampaui. 

ABSTRACT 

THE ASSESSMENT OF (NUCLEAR POWER PLANT) SEISMIC DESIGN 
AND CONTAINMENT INTEGRITY. The assessment of (Nuclear Power Plant) 
Seismic Design and Containment Integrity has been done. Containment as a 
double barrier has made the knowledge of containment become an important thing 
to be studied. This assessment was done by literaturally. Each reactor has its 
specific type and system for keeping the integrity of its containment, especially in 
severe accident condition. Mainly, there are two factors for keeping the integrity of 
containment in severe accident condition. The first one is the capability of its 
containment, where every containment has been designed for any special 
condition. The second factor is the systems, which alvays keep the containment 
technically; operate in safely condition. 
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PENDAHULUAN 

Dalam menentukan kebijakan energi adalah sangat penting adanya 

deversifikasi (penganeka ragaman) sumber energi. Sehingga menjadi biasa bila 

sumber energi nuklir juga ikut dipertimbangkan sebagai salah satu pilihan yang 

mungkin. Dalam menentukan pilihan penggunanan sumber energi sangat 

diperlukan pengetahuan keselamatan pembangkit dengan sumber energi yang 

dipilih. Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebagai pembangkit listrik 

berbasis nuklir sangat penting untuk dicermati segi keselamatannya, terutama 

adanya potensial bahaya radiasi. Dalam PLTN potensial bahaya radiasi diantisipasi 

dengan sangat serius. Salah satu adalah adanya sistem penghalang ganda, yang 

terdiri atas: matrik bahan bakar, kelongsong bahan bakar, sistem pendingin primo-

dan yang terakhir sistem pengungkung atau kontainmen. Sebagai lapis terakhir 

(penghalang terakhir antara sistem PLTN dengan masyarakat) dalam sistem 

pertahanan berlapis, kontainmen sangat penting untuk dipelajari secara khusus. 

T in jauan dan Pembahasan 

Dalam melakukan peninjauan desain seismik dan integritas kontainmen 

dilakukan pengumpulan dan tinjauan data yang terkait didalamnya. Data yang 

ditinjau meliputi data seismik, diutamakan data seismik didaerah yang kompetitip 

untuk tapak PLTN dan juga data spesifikasi PLTN yang ada sekarang. 

T in jauan 

Data seismik dipulau Jawa, untuk daerah yang kompetitip sebagai lokasi 

PLTN atau pernah diajukan sebagai lokasi PLTN sebagian besar berupa daerah 

pantai. Berhubung dipulau jawa untuk mendapatkan sungai besar, dengan debit air 

yang cukup untuk mensuplai kebutuhan air pendingin PLTN tidak dimungkinkan. 

Daerah yang pernah dilakukan studi tapak PLTN yaitu daerah: Pantai Perig,, 

Pangandaran, Pelabuhan Ratu, Pontang, Cabang Bungin, Pamanukan, utara 

Gunung Muria, Situbondo, Pacitan dan Kecamatan Pedes. 

Tabel 1 : Data se ismik lokas i ca lon tapak PLTN 

Lokasi Besarnya Seismik Lokaci Besarnya Seismik 
Pantai Perigi 0,07 (g) Utara G. Muria 0,03 (g) 
Pangandaran 0,07 (g) Situbondo 0,07 (g) 
Pelabuhan Ratu 0,07 (g ) -0 ,15 (g) Popoh 0,15 (g ) -0 ,3 (g) 
Pontang 0,07 (g ) -0 ,15 (g) Pacitan 0,03 (g) 
Cabang Bungin 0,03 (g) - 0,07 (g) Kec. Pedes 0,03 (g) 
Pamanukan 0.03(g) 

Sebagai lokasi yang diusulkan sebagai tapak PLTN yang pertama di 

Indonesia lokasi Gunung Muria mendapat study tapak tersendiri. Tinjauan khusus 
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untuk lokasi tapak Gunung Muria adalah adanya gempa tektonik yang terjadi pada 

tahun 1890 di Pati. Gempa ini menurut data BMG, berintensitas (VII—IX) M M I -

N !RA . Berdasar data intensitas, dihitung magnitude gempa ini sebesar 6,8 Riqhter 

dan mempunyai hiposenter sedalam 20 km di sekitar lepas pantai Juana, NEWJEC 

menghitung pengaruh gempa Pati (jzrak dari tapak 48 km) ketapak Muria sebesar 

VII MMI dengan percepatan maksimum sebesar 143 gal (0,143 g). Data seismik 

sebelumnya untuk daerah Gunung Muria adalah sebesar 0,03 g. Sehingga untuk 

tapak di daerah Gunung Muria digunakan nilai 0,143 g. 

Data harga batas desain seismik untuk bangunan reaktor daya AP-600, 

yaitu antara 0,65g (Shield building) sampai 0,95 (Containment shell). Harga ini 

merupakan hasil dari analisa fragilitas dengan nilai dasar desain seismik, 

kontainmen reaktor daya AP-600 mempunyai nilai desain reaktor mati kondisi 

gempa secara aman (Safe Shutdown Earthquakes, SSE) sebesar 0,3 g, g dan 

dasar operasi gempa (Operating Basis Earthquakes, OBE) sebesar 0,1 g. Dengan 

adanya faktor 1,5 batas desain kontruksi untuk AP-600 sebesar 0,45 g (1,5 x 0,3g). 

Untuk reaktor generasi sebelumnya nilai SSE sekitar 0,25 g. 

Tabel 2 : Dap tar harga batas desain seismik bangunan reactor AP-600 

Bangunan Desain seismik Bangunan Desain seismik 
Shield Building 0,65 (g) Interior Kontainment 0,70 (g) 
Kontainment Shell 0.95 (g) Gedung Pendukung 0,65 (g) 

Kontainmen reaktor yang sekarang ada dan telah dibuat biasanya berupa 

kontainmen (pengungkung) dengan bentuk silindris, ataupun berbentuk bola. 

Pengungkung ini biasanya terdiri dari dua lapisan. Lapisan pertama (lapisan dalam) 

terbuat dari baja, sedangkan lapisan kedua (lapisan luar) terbuat dari beton 

pratekan. Lapisan pertama ditujukan untuk meminimalkan kebocoran dari 

pengungkung, sedangkan lapisan kedua sebagai penahan beban. 

Tabel 3: spesifikasi kontainment untuk masing-masing tipe reaktor: 
PWR(MHI/WESTI 

NGHA-USE) 
PWR (SEIMENS) PWR (FRAME 

ATOM E) 
PWR (MHI-

APC00) 
PWR (MHI-

MW600) 
Tipe: silinder, 
keiing, ganda 

Tfpo: bola, kering, 
ganda 

Tipe: silinder, 
kering, tunggal 

Tipe: silinder, 
kering,ganaa 

Tipe: silinder, 
kering, ganda, 
beranulus 

Bahan: 
• pengungkung 

utama: baja 
(JIS SGV49) 

» pengungkung 
kedua: beton 
pratekan 

Bahan: 
• pengungkung 

utama: baja 
• pengungkung 

kedua: beton 
pratekan 

Bahan: 
• Beton 

pratekan, baja 
karbon 

Bahan: 
* pengungkung 

utama: baja 
• pengungkung 

kedua: beton 
pratekan 

Bahan: 
• pengungkung 

utama: baja 
• pengungkung 

kedua: beton 
terisi baja 

Isi: Udara biasa isi: Udara biasa Isi: Udara biasa Isi: Udara biasa Isi: Udara biasa 
Pendingin 
pengungkung 
paska 

Fendingin 
pengungkung 
paska kecelakaan: 

Pendingin 
pengungkung 
paska 

Pendingin 
pengungkung 
paska kecelakaan, 

Pendingin 
pengungkung 
paska kecelakaan 
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kecelakaan: tidak ada kecelakaan: menggunakan menggunakan 
Lewat semprotan Lewat sistem pendingin sistem pending i -
pengungkung semprotan psngungkung pengungkung 

pengungkung pasip: pasip: 
• dari air • sirkulasi udara 

terevaporasi secara alamiah 
• pengeringan air • sistem anului 

oleh graritasi pasip 
• s'rkulasi udara 

secara alamiah 
Laju kebocoran: Laju kebocoran: Laju kebocoran: L a j j kebocoran: Laju kebocoran: -
0 , 1 % 0 ,125% 0 ,25% 0 .12% 
D e m e n s i : D imens i : D i m e n s i : D imensi : D imens i : 
• diameter • diameter • diameter • diametar • diameter dalam: 

dalam:35 m dalam:53 m dalam:43 m dalam:40 m -
• t inggi: 65 m • '.inggi:53 m • tinggi:53,3 m • tinggi:58 m • tinggi: -
Tekanan desain: Tekanan desain: Tekanan desain: Tekanan desain: Tekanan desain: 
2,72 kg/cm 2 g - 4,5 kg/cm 2 g 3,13 kg/cm 2 g 3,24 kg/cm 2 g 

PEMBAHASAN 

Setiap kontainmen reaktor daya mempunyai karakteristik desain masing-

masing, dalam mempertahankan integritasnya. Pengungkung reaktor yang 

sekarang ada dan telah dibuat biasanya berupa pengungkung dengan bentuk 

silindris, ataupun berbentuk bola. Pengungkung ini biasanya terdiri dari dua lapisan. 

Lapisan yang pertama (lapisan dalam), terbuat dari baja, sedangkan lapisan yang 

kedua (lapisan luar), terbuat dari beton pratekan. Lapisan pertama ditujukan untuk 

meminimalkan kebocoran pengungkung. Lapisan kedua sebagai menahan beban 

baik beban internal maupun beban eksternal. Tingkat kebocoran dari pengugkung 

reaktor yang sekarang sudah ada adalah berkisar antara 0,1 % sampai dengan 

0,25 % dari volurr. pengugkung reaktor per hari (24 jam). Dengan tekanan desain 

berkisar antara 2,72 kg/cm 2 g sampai 4,5 kg/cm 2 g atau antara 39,83 psig sampai 

65,89 psig. 

Secara garis besar sistem pertahanan integritas kontainmen, untuk 

mempertahankan keutuhan kontainmen terutama pada saat terjadi kecelakaan 

terbagi dalam dua faktor. Pertama faktor keandalan sistem kontainmen itu sendii , 

yaitu dibuat secara khusus untuk mampu tetap utuh pada kondisi teknis tertentu. 

Faktor kedua adalah adanya sistem yang menjaga agar kondisi kontainmen secara 

teknis tidak terlampaui. 

Keandalan sistem kontainmen dibangun dengan mengandalkan pad j 

desain sistem kontainmen itu sendiri. Secara garis besar filosofi desain kontainmen 

untuk mempertahankan integritasnya terbagi menjadi dua, yaitu: penggunaan 

supresi tekanan pasip dan penggunaan desain yang sederhana dengan 

mengandalkan kebesaran volumenya, disini kekuatan volume digunakan untuk 
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mengeliminir energi. Pada saat operasional kontainmen dilengkapi dengan sistem 

pendukung agar kondisi batas desain (suhu, tekanan) kontainmen tidak terlampaui. 

Kontainmen yang ada sekarang terbagi dalam enam tipe dasar: 

1. Kontainmen Kering Ukuran Besar (Large Dry Containment) 

2. Kontainmen Sub atmosfir (Sub atmospheric Containment) 

3. Kontainmen Kondenser Es (Ice Condenser Containment) 

4. Kontainmen Tipe BWR Mark I (BWR Mark I Containment) 

5. Kontainmen Tipe BWR Mark II (BWR Mark II Containment) 

6. Kontainmen Tipe BWR Mark III (BWR Mark III Containment) 

Dari enam tipe dasar kontainmen tersebut, Large Dry Containment dan 

Sub atmospheric Containment menggunakan filosopi Penggunaan desain yang 

sederhana dengan mengandalkan kebesaran volumenya, disini kekuatan volume 

digunakan untuk mengeliminir energi. Sedangkan empat yang lainnya, Ice 

Condenser Containment, BWR Mark I Containment, BWR Mark II Containment dan 

BWR Mark III Containment menggunakan filosofi Penggunaan supresi tekanan 

pasip. 

Sistem yang berfungsi untuk menjaga kondisi kontainmen tetap utuh pada 

saat terjadi kecelakaan pada umumnya terintegral dengan sistem keselamatan 

reaktor itu sendiri. Sistem ini terdiri dari sistem pendingin teras darurat (Emergency 

Core Cooling System, ECCS), sistem penyemprot kontainmen (Containment Spray 

System, CSS) dan sistem air umpan pendukung (Auxiliary Feedwater System, 

AFS). Sistem ini tergabung dalam fasi'itas piranti keselamatan (Engineered Safety 

Feature, ESF). Sistem ini akan menjaga kondisi desain baik tekanan dan suhu 

kontainmen tidak terlampaui. Untuk kontainmen AP-600 tekanan desain sebesar 

3,16 kg/cm 2g sedangkan material kontainmennya akan mengalami sifat menjadi 

plastis pada tekanan 120 psig atau sekitar 1757,14 kg/cm 2 g, temperatur 400 °F. 

Pada dasarnya sistem pengamanan kontainmen menjaga suhu dan tekanan 

supaya t'dak melampaui batas desain. Tekanan kontainmen pada kecelakaan 

dasar desain (Design Basis Accident, DBA), yaitu kecelakaan kehilangan pendingin 

(Loos Of Coolant Acident, LOCA) besar sebesar 2,8 kg/cm 2 g atau sekitar 41 psig, 

dengan suhu maksimal sekitar 122°C atau 251,6 ° F 

Sistem pendingin teras darurat (Emergency Core Cooling System, ECS) 

terdiri dari dua train atau tiga train, dan khusus reaktor tipe maju SBWR dan AP-

600 dilengkapi dengan sistem keselamatan pasif (Passive Safety System, PSS) 

yang terdiri dari: sistem pendingin teras pasif (Passive Core Cooling System, 
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PCCS) dan sistem keselamatan kontainmen pasif (Passive Safety Containment 

System, PSCS). 

Dalam hal batas desain seismik, kontainmen reaktor daya AP-600 

mempunyai nilai desain reaktor mati kondisi gempa secara aman (Safe Shutdown 

Earthquakes, SSE) sebesar 0,3 g, g dan dasar operasi gempa (Operating Basis 

Earthquakes, OBE) sebesar 0,1 g. Dengan adanya faktor 1,5 batas desain 

kontruksi untuk AP-600 sebesar 0,45 g (1,5 x 0,3 g). Untuk reaktor generasi 

sebelumnya nilai SSE sekitar 0,25 g. Dari data seismik dipulau Jawa nilai seismik 

tertinggi sebesar 0,3 g, yaitu di pantai Popoh. Sedang data seismik untuk daerah 

gunung Muria sebesar 0,143 g. 

KESIMPULAN 

Pada dasarnya setiap kontainmen reaktor daya mempunyai karakteristik 

desain masing-masing, dalam mempertahankan integritasnya. Secara garis besar 

sistem pertahanan integritas kontainmen, untuk mempertahankan keutuhan 

kontainmen terutama pada saat terjadi kecelakaan terbagi dalam dua faktor. 

Pertama faktor keandalan sistem kontainmen itu sendiri, yaitu dibuat secara khusus 

untuk mampu tetap utuh pada kondisi teknis tertentu. Faktor kedua adalah adanya 

sistem yang menjaga agar kondisi kontainmen secara teknis tidak terlampaui. 

Keandalan sistem kontainmen dibangun dengan mengandalkan pada 

desain sistem kontainmen itu sendiri. Secara garis besar filosofi desain kontainmen 

untuk mempertahankan integritasnya terbagi menjadi dua, yaitu: 

• Penggunaan supresi tekanan pasip. 

• Penggunaan desain yang sederhana dengan mengandalkan kebesaran 

volumenya, disini kekuatan volume digunakan untuk mengeliminir energi. 

Pada saat operasional kontainmen dilengkapi dengan sistem pendukung 

agar kondisi batas desain (suhu, tekanan) kontainmen tidak terlampaui. 

Dalam hal batas desain seismik, kontainmen reaktor daya AP-600 

mempunyai nilai desain reaktor mati kondisi gempa secara aman (Safe Shutdown 

Earthquakes, SSE) sebesar 0,3 g, dan dasar operasi gempa (Operating Basis 

Earthquakes, OBE) sebesar 0,1 g. Dengan adanya faktor 1,5 atau 150% batas 

desain kontruksi untuk AP-600 sebesar 0,45 g (1,5 x 0,3 g). Untuk reaktor generasi 

sebelumnya nilai SSE sekitar 0,25 g. Dari data seismik dipulau jawa nilai seismik 

tertinggi sebesar 0,3 g, yaitu di pantai Popoh. Sedang data seismik untuk daerah 

gunung Muria sebesar 0,143 g. Dari data ini dapat disimpulkan : 
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• Daerah gunung muria secara seismik memenuhi sebagai tapak bagi PLTN AP-

600, maupun reaktor generasi sebelumnya. 

• Daerah pantai Popoh tidak dianjurkan dibangun PLTN, terutama reaktor 

generasi terdahulu. 

• Kontainmen-kontainrnen yang dipelajari dapat memenuhi standar yang ada 

dalam mengantisipasi adanya kecelakaan desain, dan standar kebocoran 
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A B S T R A K 

ANALIS iS K E A N D A L A N KOMPONEN DAN SISTEM RSG G A S D E N G A N 
M E N G G U N A K A N DATA BASE. Analisis dilakukan berdasarkan pada data base 
komponen dan sistem RSG-GAS yang telah dibuat yang diperoleh dari 
pengalaman operasi komponen dan data-data diambil dari 'Logbook" operasi . 
Dengan data-data tersebut dapat dihitung parameter-parameter keandalan 
komponen. Hasil analisis keandalan komponen RSG dapat di lakukan. Harga rata-
rata laju kegagalan yang didapat sampai akhir tahun anggaran 1999/2000 (dari 
tahun 1990-1999/2000) untuk pompa di 'Fuel Storage Pool Purification System" 
(FAK-AP) = 0,7£~2,5 lO^/ jam, "Primary Cooling System (JE01-AP)= 0,58-7,1 10" 
7jam, "Primary Pool Purification System" (KBE01-AP)= 0,2-0,26 lO^/ jam, "Warm 
Layer System" (KBE02-AP)= 0,8-1,9 lO^/jam, "Cooling Tower" (PA/D-AH)= 
0,85-3,3 10"7jam, "Secondary Cooling System" (PA-AP)= 0,91-3,5 10"Vjam dan 
Diesel (BRV)= 0,2-2,2 10" 2 /demand. Sedangkan data kegagalan pompa 
berdasarkan IAEA - TECDOC-478 adalah 1 ^*-2,9 10 - 5 / jam, untuk diesel adalah 
2,9 10" 3 - 3 10-'2 /demand. Dari hasil perhitungan yang sudah dilakukan dapat 
terlihat hasil estimasi tahun ini tidak terlalu jauh berbeda dengan laporan tahun 
sebelumnya. Perlu dijelaskan bahwa, dengan semakin lengkapnya data yang 
diperoleh, laporan ini merevisi perhitungan tahun lalu, sehingga jumlah kegagalan 
komponen sepeit i yang ditulis pada tahun lalu ada yang bertambah dan ada pula 
yang berkurang. 

A B S T R A C T 

RELIABIL ITY ANALISIS OF THE MULTI PURPOSES REACTOR G.A 
SIWABESSY (MPR-GAS) USING DATA BASE. The analysis have been done 
base on component operating experiences and the data collection from the 
operation logbook of MPR GAS. Number of failure rate from 1990 until 1999/2000 
of pumps in Fuel Storage Pool Purification System (FAK-AP) = 0,75-2,5 10"Vhr, 
Primary Cooling System (JE01-AP)= 0,58-7,1 10^/hr, Primary Pool Purif ication" 
System (KBE01-AP)= 0,2-0,26 lO^/hr, Warm Layer System (KBE02-AP)= 0,8-1,9 
lO^/hr, Cooling Tower (PA/D-AH)= 0,85-3,3 10*Vhr, Secondary Cooling System 
(PA-AP)= 0,91-3,6 10^/hr and Genset (BRV)= 0,2-2,2 1 0 2 /demand. The data of 
failure probability of pump from IAEA - TECDOC - 478 is 1 10 - 6 ~ 2.9 10 - 5 Ihr, and of 
failure probability of genset from IAEA - TECDOC - 478 is 2.9 10" 3 - 3 10 ' 2 

/demand. From the result can be known that the estimation of number of failure rate 
in 1999/2000 is not so different if is compared with the last year estimation of 
number of failure rate. 
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P E N D A H U L U A N 

Sebagai tempat berlangsungnya reaksi fisi, Reaktor Serba Guna G. A. 

Siwabessy (RSG-GAS) mempunyai potensi bahaya akibat radiasi, oleh karena itu 

pengelolaan RSG-GAS haruslah memenuhi persyaratan keselamatan yang tinggi. 

Untuk menjamin keselamatan, sistem-sistem tertentu pada reaktor nuklir harus 

dapat berfungsi secara benar, baik itu saat operasi normai, saat shutdown, ataupun 

pada saat kecelakaan sesuai dengan rancangan operasi. Oleh karena itu 

komponen pendukung RSG-GAS harus mempunyai tingkat keandalan yang tinggi. 

Konsep keandalan merupakan konsep statistik dan. probabilistik, oleh 

karena itu peninjauannya didasarkan pada pengalaman operasi sebelumnya. 

Dengan data operasi ini akan terlihat seberapa jauh keandalan komponen yam; 

dipakai. Sebagaimana sifat statistik, keakuratan analisis ditentukan oleh jumlah 

data yang terkumpul, semakin besar jumlah data semakin akurat hasil analisis 

Untuk menganalisis keandalan komponen-komponen yang dipakai pada RSG-

GAS, dilakukan pengumpulan data-data komponen yang beroperasi. Dengan 

pengelompokkan data secara tepat, akan dapat diperoleh: jumlah kegagalan, 

jumlah, demand (berapa kali komponen diperlukan beroperasi pada keadaan 

tertentu), waktu operasi total, waktu siaga total, frekuensi atau lama test, dan 

frekuensi atau lama perawatan serta perbaikan. 

M O D E L P E R H I T U N G A N 

Dalam studi keandalan, komponen dikelompokkan dalam tiga kategori, 

yaitu : 

a. K o m p o n e n s iap-s iaga (standby); adalah komponen yang pada keadaan 

normal tidak beroperasi, akan tetapi pada waktu-waktu tertentu (pada keadaan 

transient atau kecelakaan) diperlukan beroperasi. Misalnya komponen paua 

Sistem Catu Daya Darurat. 

b. K o m p o n e n operas i (operating); adalah komponen yang selalu beroperasi 

dalam keadaan normal. Misalnya komponen pada Sistem Pendingin Primer. 

c. K o m p o n e n s i s tem m is i (mission); adalah komponen yang beroperasi pada 

jangka waktu tertentu setelah keadaan transient atau kecelakaan terjadi. 

Sebelum keadaan tersebut, komponen ini mungkin saja sebagai komponen 

siap-siaga atau komponen operasi. Misalnya komponen pada Sistem Pendingin 

Darurat. 

Pada komponen siap-siaga, kegagalan dapat terjadi selama periode non-

operasi sehingga komponen tidak siap atau tidak dapat start ketika dibutuhkan 
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beroperasi. Apabila komponen ini dapat start dengan baik, tetapi gagal melanjutkan 

operasi pada jangka waktu tertentu, maka kegagalan diperhitungkan sebagai 

kegagalan komponen misi. Untuk komponen ini, kegagalan dapat dimodeli dalam 

dua kategori; yaitu kegagalan berdasarkan waktu dan kegagalan berdasarkan 

demand (kebutuhan operasi). 

Dalam menentukan ketidaksediaan rata-rata komponen, terlebih dahulu 

komponen akan digolongkan dahulu dalam karakteristik sebagai be r i ku t ( 1 ) : 

o Komponen siap siaga yang diuji secara ter jadwal: 

• Komponen siap-siaga yang tidak dapat d iu j i : 

Analisis keandalan komponen seperti yang sudah digambarkan di atas, 

pada prinsipnya bergantung pada berbagai macam parameter seperti: laju 

kegagalan, probabilitas kegagalan demand, waktu perbaikan rata-rata, dan lain-

lain. Parameter-parameter ini dapat diperoleh dari pengalaman operasi 

sebelumnya. 

E S T I M A S I L A J U K E G A G A L A N 

Untuk memperoleh hasil estimasi laju kegagalan ataupun keandalan 

komponen yang beroperasi pada RSG-GAS, dilakukan pencatatan data operasi 

komponen. Data ini diperoleh dari log book operasi. Selanjutnya data tersebut 

dikelompokkan menurut sistem dan komponen. Informasi yang diperlukan adalah 

saat komponen mulai operasi, saat dimatikan atau ditemukan gagal, saat perbaikan 

atau perawatan, saat beroperasi kembali setelah dimatikan atau siap operasi 

setelah perbaikan serta uraian kejadian untuk setiap rekaman data. Dari informasi 

ini akan diperoleh waktu sebenarnya untuk lama operasi komponen, lama tidak 

operasi atau siaga untuk komponen siaga dan lama perbaikan untuk satu rekaman 

data. jumlah lama operasi memberikan total waktu opei asi komponen . 

Pada kegiatan tahun 1999/2000 dilakukan pengumpulan data operasi 

komponen periode Februari 1999 sampai dengan Maret 2000. Dalam 

mengestimasi laju kegagalan, perhitungan juga melibatkan data pada tahun-tahun 

sebelumnya (sejak September 1990), karena besaran ini bersifat kumulatif. Yang 

dikategorikan sebagai kegagalan di sini adalah ketika komponen sedang 

beroperasi tiba-tiba mati atau tidak bisa beroperasi (start) ketika dibutuhkan tanpa 

disebabkan oleh faktor luar. Dalam hal ini komponen tersebut mati atau tidak bisa 

hidup semata-mata disebabkan oleh kejadian yang terjadi di dalam komponen itu 

sendiri (proses kerusakan komponen). Untuk mengetahui sebab kegagalan, dalam 

data base ini dapat dilihat pada uraian kegagalan masing-masing komponen 
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(berdasarkan informasi yang terdapat dalam logbook operasi) seperti terlihat dalam 

tabel 1a dan 1b. 

FAK01AP01 1. Tidak bisa oihidupkan 24-06-1992 10.33 
2. Tidak bisa dihidupkan 02-07-1992 14.59 
3. Kebocoran seal 13-09-1993 14.52 
4. Unjuk kerja tidak normal 18-02-1995 06.13 

FAK01AP02 1. Kebocoran kecil 23-04-1991 19.34 
2. Mati sendiri 24-06-1992 10.40 
3. Tidak bisa dihidupkan 02-07-1992 14.59 
4. Blink 04-10-1994 19.03 
5. Mati sendiri 23-09-1996 08.53 
6. Mati sendiri 25-09-1996 23.02 
7. Mati sendiri 15-10-1996 15.20 
8. Mati sendiri 10-11-1996 06.25 

JE01AP01 Mati sendiri 13-12-1990 17.40 
JE01AP02 1. Mati sendiri 12-12-1990 10.34 

2. Blink 15-01-1991 01.54 
3. Blink 29-01-1991 10.36 
4. Overcurrent 01-06-1992 15.41 
5. Mati sendiri 09-11-1993 06.31 
6. Blink 07-01-1994 15.00 
7. Mati sendiri 29-10-1996 09.46 

JE01AP03 1. Fault 08-05-1991 10.40 
2. Tidak bisa dihidupkan 02-08-1991 13.33 
3. Tidak bisa dihidupkan 18-08-1992 00.00 
4. Blink 10-11-1993 17.5 i 

KBE01AP01 Kelainan pada motor 21-03-1991 07,39 
KBE01AP02 Kelainan pada motor 21-03-1991 07.39 
KBE02AP01 1. Kelainan pada motor 21-03-1991 07.39 

2. Mati sendiri 04-10-1994 19.00 
3. Bocor 11-01-1995 14.43 

KBE02AP02 1. Mati sendiri 04-10-1994 19.02 
2. Mati sendiri 18-12-1994 08.26 

PA01AH01 1. Blink 02-02-1991 05.58 
2. Kinerja tidak normal 03-08-1995 08.52 

PA01AH03 Kipas tidak berputar 01-05-1993 00.25 
PA02AH01 Kipas tidak berputar 01-05-1993 23.24 
PA02AH02 1. Blink 12-01-1992 01.26 

2. Kipas tidak berputar 06-06-1993 20.25 
3. Fault (skring putus) 
4. Fault 

07-10-1993 23.00 
08-10-1995 15.02 

PA02AH03 Blink 30-03-1991 14.44 
PD01AH01 1. Tidak bisa hidup 06-02-1991 17.46 

2. Blink 29-01-1993 16.45 
PA01AP01 1. Tidak bisa dioperasikan 29-04-1992 18.12 

2. Blink 26-05-1992 08.10 
3. Blink 05-06-1992 13.47 
4. Kelainan pada motor 17-07-1992 10.36 
5. Blink 06-09-1992 13.58 
6. Mati 07-10-1994 10.48 
7. Blink 18-10-1994 21.02 
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Tabel 1b. Uraian Kegagalan Komponen (sambungan) 

KOMPONEN URAIAN KEGAGALAN DETEKSI / MATI 
PA02AP01 1. Blink 

2. Blink , tidak bisa dihidupkan 
3. Blink , tidak bisa dihidupkan 
4. Blink 
5. Blink 
6. Mati sendiri 
7. Mati sendiri 
8.- Fault 
9. Fault 
10. Blink 
11. Blink , tidak bisa dihidupkan 

05-06 1991 16.00 
29-04-1992 18.12 
04-05-1992 11.41 
26-05-1992 08.10 
17-05-1993 09.52 
09-06-1993 07.56 
15-06-1993 13.45 
07-10-1994 10.49 
10-10-1994 11.24 
18-10-1994 21.02 
05-11-1994 09.39 

PA03AP01 1. Blink 
2. Tidak bisa dihidupkan 
3. Mati sendiri 
4. Blink 
5. Mati sendiri 

20-01-1991 00.21 
23-07-1992 13.12 
24-08-1992 16.24 
13-03-1993 20.00 
02-06-1994 10.09 

BRV10 1. Gagal start saat Listrik PLN trip 
2. Gagal start saat Listrik PLN trip 

27-1-1-1991 14.30 
10-03-1996 09.31 

BRV20 1. Gagal start saat Listrik PLN 
padam 

2. Gagal start saat Listrik PLN 
padam 

12-01-1992 20.34 
25-07-1993 08.21 

Dari hasil perhitungan yang sudah dilakukan dapat terlihat hasil estimasi 

tahun ini tidak terlalu jauh berbeda dengan laporan tahun sebelumnya. Perlu 

dijelaskan bahwa, dengan semakin lengkapnya data yang diperoleh, laporan ini 

merevisi perhitungan tahun lalu, sehingga jumlah kegagalan komponen seperti 

yang ditulis pada tahun lalu ada yang bertambah dan ada pula yang berkurang. 

Perbandingan hasil estimasi tahun sebelumnya dengan hasil 1999/2000 diberikan 

pada Tabel 2, dan pada Gambar 1.2 dan 3. 

Tabel 2. Pe rband ingan has i l es t imas i laju kegagalan tahun sebe lumnya 
dengan has i l 1999/2000 

Nama k o m p o n e n Tahun 1998/1999 Tahun 1999/2000 
FAK-AP 0,65-2,1 10-Vjam 0,75-2,5 10-Vjam 
JE01-AP 0,54-6,9 1 C/jam 0,58-7,1 10^/jam 

KBE01-AP 0,23-0,26 10-Vjam 0,2-0,26 10-Vjam 
KBE02-AP 0,88-1,9 10-Vjam 0,3-1,9 10-7jam 
PA/D-AH 0,88-3,8 lO-Vjam 0,85-3,3 lO-Vjam 

PA-AP 0,94-3,5 10-Vjam 0,91-3,5 10-Vjam 
BRV 0,2-2,4 10" 2 /demand 0,2-2,2 10"2 /demand 
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Gambar 2. Perbandingan Nilai Maksimum Laju Kegagalan Pompa RSG GAS 
data tahun 1999 dan 2000 
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Gambar3 . Perbandingan Nilai Laju Kegagalah Diesel RSG GAS data tahun 
^999 dan 2000 
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K E S I M P U L A N 

Dari hasil pendataan tersebut di atas, terlihat bahwa perbedaan antara 

harga laju kegagalan yang diperoleh dari data base dengan IAEA-TECDOC-478 

cukup kecil. Namun demikian apabila perbedaan ini dibandingkan dengan nilai 

keandalan yang ada, maka perbedaan ini masih dianggap cukup berpengaruh 

terhadap nilai keandalan secara keseluruhan komponen dan sistem RSG GAS. 

Perbedaan nilai keandalan ini kemungkinan dipengaruhi oleh : 

Kurang kontinyunya data yang diambil akibat adanya data yang tidak jelas 

sehingga dalam pendataan dianggap hilang, adanya data yang memang tidak 

tercatat atau hilang dan jenis sistem/ komponen yang diambil tidak tepat betul 

dengan karakteristik fungsi komponen dan sistem yang ada di RSG GAS. 
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ABSTRAK 

PRINSIP-PRINSIP DASAR MANAJEMEN KECELAKAAN REAKTOR DAYA. 
Telah di lakukan tinjauan mengenai manajemen kecelakaan pada reaktor daya. 
Tujuannya adalah untuk memahami prinsip-prinsip dasar manajemen kecelakaan 
pada reaktor daya pada umumnya. Berdasarkan tinjauan yang dilakukan, dapat 
dipahami bahwa manajemen keceiakaan pada dasarnya adalah suatu t indakan-
t indakan yang dilakukan oleh staf operator dan technical support group untuk 
mencegah pelelehan teras, mempertahankan bejana jika teras meleleh (in-vessel 
management), mempertahankan containment sejauh mungkin (containment 
management) dan meminimalkan pelepasan material radioaktif ke lingkungan 
(release management). Tindakan-tindakan tersebut diambil dengan mengacu pada 
accident management procedures dan guidances yang telah dibuat. Mengingat 
bahwa segala macam skenario dapat terjadi pada kecelakaan, maka 
pengembangan procedures dan guidances lebih ianjut tidak hanya 
mempert imbangkan skenario kecelakaan tertentu seperti kehilangan daya listrik 
atau LOCA, tetapi juga didasarkan pada analisis keadaan yang berkembang 
selama kecelakaan (state-oriented). 

ABSTRACT 

BASIC PRINCIPLES OF ACCIDENT MANAGEMENT FOR NUCLEAR POWER 
PLANT . A Review of accident management for nuclear power plant was done. The 
objectives are to understand the basic principles of accident management for 
nuclear power plant. Based on our assessment, the basic principles of accident 
management are summarized as follows. Accident management are the action 
taken by plant operating and technical staff, to prevent core damage, to retain core 
within the reactor vessel, to maintain containment integrity as long as possible, and 
to minimize the effect of releases of radioactive material to the environment. These 
actions must refer to the procedures and guidances have been developed. 
Because the progression of the accident is difficult to be predicted, development of 
the procedures and rjuidances are no longer based on the accident sequences 
such as station blackout or LOCA (event-oriented) but it's based on the progression 
of the plant states during accident (state-oriented). 
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PENDAHULUAN 

Keselamatan pada tahap pengoperasian PLTN merupakan tanggung jawab 

utama pemilik PLTN tersebut. Para pemilik PLTN di berbagai , negara telah 

mengembangkan prosedur operasi darurat (emergency operating procedures) atau 

EOP yang dipersiapkan untuk mengatasi permasalahan operasi termasuk 

kecelakaan. Dalam mengatasi kecelakaan, EOP tersebut dibuat dengan mengacu 

pada sekuensi kecelakaan yang mungkin terjadi khususnya kecelakaan dasar 

disain (DBA) seperti station blackout, kecelakaan kehilangan pendingin (LOCA) 

dan lain-lain. 

Pada kenyataannya, seperti yang terjadi pada kecelakaan TMI-2 dan 

Chernobyl, kecelakaan berkembang tidak harus mengikuti skenario kecelakaan 

yang telah dirumuskan dan perkembangan kecelakaan sulit diprediksi. Hal ini 

menyadarkan semua pihak tidak hanya para pemilik (uti'ity) tetapi juga badan 

pengawas (regulathory body) untuk melihat kembali pendekatan-pendekatan yang 

telah mendasari pengembangan EOP dan berusaha merumuskan kembali 

prosedures dan guidances berdasarkan pendekatan-pendekatan yang baru. 

Pendekatan baru ini secara umum dirumuskan dalam konteks manajemen 

kecelakaan dimana pengembangannya pertama-tama melihat kembali tujuan 

keselamatan (safety objective). 

T U J U A N K E S E L A M A T A N 

Manajemen kecelakaan merupakan lapis terakhir dari prinsip pertahanan 

berlapis setelah cperasi normai (lapis pertama) dan pengendalian kecelakaan 

dasar disain (lapis kedua). Apabila lapis pertama dan kedua gagal , manajemen 

kecelakaan dipersiapkan untuk member ikan lapis proteksi terakhir untuk 

meminimalkan dan mengakhiri pelepasan material radioaktif ke l ingkungan. Oleh 

karena itu, pengembangan manajemen kecelakaan perlu mengacu pada tujuan 

keselamatan yaitu mencegah kerusakan teras, mencegah gagalnya bejana dan 

pipa-pipa sistem pendingin reaktor, mencegah kegagalan pengungkung, dan 

mengatasi pelepasan produk fisi. Selain tujuan keselamatan, manajemen 

kecelakaan juga perlu mempert imbangkan hasil-hasil penelitian kecelakaan parah 

dan pengalaman kecelakaan terutama kecelakaan TMI-2 dan Chernobyl . 
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PRINSIP DASAR MANAJEMEN K E C E L A K A A N 

Manajemen kecelakaan pada dasarnya adalah suatu tindakan-tindakan yang 

dilakukan oleh staf operator dan technical support group untuk mencegah 

pelelehan teras, mempertahankan bejana jika teras meleleh (in-vessel 

management), mempertahankan containment sejauh mungkin (containment 

management) dan meminimalkan pelepasan material radioaktif ke lingkungan 

(release management). Tindakan-tindakan tersebut diambil dengan mengacu pada 

accident management procedures (AMP) dan guidances (AMG) yang telah 

dikembangkan. AMP adalah instruksi-instruksi yang dibuat oleh utiliy untuk 

digunakan staf PLTN dalam meresponse secara tepat pada awal kecelakaan parah 

yaitu 1 j am mulai terjaai kecelakaan. Sedangkan AMG adalah informasi-informasi 

managemen plus program perhitungannya untuk digunakan staf operator dalam 

mendiagnosa status PLTN, memprediksi kondisi yang akan datang dan memilih 

tindakan yang tepat dari pilihan-pilihan yang ada. Tindakan yang diambil ini bersifat 

jangka panjang (1 jam setelah kecelakaan dan seterusnya) untuk melengkapi 

tindakan yang diambil lebih awal berdasarkan AMP seperti dilukiskan pada diagram 

di bawah ini : 

t=0 t = l j a m 

Gambar 1 Imp lementas i A M P dan A M G 

AMP pada dasarnya dapat dianggap sebagai perluasan dari EOP untuk 

mengurusi kecelakaan parah. Tambahan-tambahan yang diberikan berkaitan 

dengan instruksi-instruksi yang dibutuhkan jika pelelehan teras, kegagalan vessel 

dan containment telah terjadi sehingga AMP ini dibutuhkan jika EOP tidak sukses. 

Kedudukan EOP, AMP, dan AMG dapat dijelaskan dengan menggunakan struktur 

prosedur di bawah ini. 
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4. EOP 

Event-

oriented 
Non-event 
oriented 

EXTENDED 
EOP 

3. AM G 

Technical support 
crisis team 

Gambar 2. Struktur Prosedur dan Guidance 

Pengembangan prosedur dan guidance di atas dilakukan dengan 

memanfaatkan data dan infcnnasi d a r i : 

Skenario Kecelakaan 

Hasil PSA level-1, 2 dan 3 

Penelitian Kecelakaan 

Pengalaman operasi dan kecelakaan 

Prosedur yang sudah ada 

Kemampuan sistem keselamatan 

Data dan informasi untuk setiap aspek diatas dapat dijelaskan secara 

ringkas sebagai berikut: 
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SKENARIO K E C E L A K A A N 

Kecelakaan diawali dengan kejadian listrik padam, yang diikuti dengan 

rekator trip, pembuangan panas peluruhan melalui kolam IRWST oleh sistem 

pemindah panas peluruhan (PRHR) yang kemudian diiukii oleh mekanisme "feed 

and bleed" yang melibatkan sistem penurunan tekanan (ADS), dan sistem 

pengantian pendingin yang hilang dari CMT melalui Accumulator. Fase ini 

merupakan fase yang rawan yang dapat berkembang menjadi kecelakaan parah 

bila penerapan manajemen kecelakaan pada tingkat bejana (in-vessef) ini 

mengalami kegagalan seperti terjadi pada TMI-2. Kecelakaan dapat diikuti dengan 

terjadinya LOCA melalui katup PORV (power operated relief valve) pada 

pressurizer atau melalui pump seal akibat terjadi fluktuasi temperatur dan tekanan 

selama fasa feed and bleed yang disertai gagalnya ADS. 

Kejadian-kejadian yang mungkin berkembang didalam bejana adalah 

naiknya temperatur kelongsong yang cukup menimbulkan oksidasi eksotermal 

yang dapat merapuhkan kelongsong, thermal sock akibat injeksi pendingin yang 

tak terkontrol serta pembangkitan sejumlah gas hidrogen yang merupakan potensi 

bahaya selanjutnya. Jika kejadian berkembang sedemikian rupa sampai teias 

meleleh, maka manamejen kecelakaan harus diarahkan untuk mempertahankan 

integritas bejana. Gagalnya bejana reaktor menyebabkan lapisan terakhir yaitu 

pengungkung menjadi pusat perhatian. Hal yang dapat menyebabkan stuktur 

pengungung gagal yaitu tekanan dan temperatur berlebih akibat penambahan 

energi dari bejana dalam bentuk uap dan missil yang dibangkitkan dari ledakan uap 

dan terbakarnya gas hidrogen yang terakumulasi di dalam pengunkung. Tingginya 

konsentrasi gas hidregen dapat dikurangi dengan operasionalnya spray systerr, 

dan fan coolers. 

PSA 

Hasil studi PSA dan studi deterministik untuk dasar disain LWR 

menunjukkan bahwa kecelakaan pada LWR tidak akan disertai kenaikan daya yang 

besar karena dengan berbagai sebab, reaksi fisi akan berhenti. Tetapi perhatian 

yang besar perlu diarahkan pada pemindahan panas jangka panjang setelah fisi 

berhenti. 
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PENELITIAN K E C E L A K A A N PARAH 

Hasil-hasil penelitian yang dapat menunjang pengembangan manajemen 

kecelakan dapat dijelaskan secara ringkas sebagai ber ikut : 

• Hasil-hasil perhitungan pendinginan teras darurat memperkirakan bahwa satu 

kali temperatur bahan bakar melebihi 150C K, maka reaksi eksotermik akan 

menjadi sangat cepat sehingga pendinginan yang memadai tidak dapat 

dilakukan dan kerusakan teras akan terjadi. 

• Studi keselamatan WASH-1400 menunjukkan bahwa bermacam-macam model 

kegagalan pengungkung adalah mungkin dan akan menghasilkan bermacam-

macam model pelepasan radioaktif ke lingkungan. Dalam studi ini, kegagalam 

pengungkung diasumsikan tak terhindarkan apabila teras meleleh. 

P E N G A L A M A N KECELAKAAN 

Beberapa pengalaman penting dapat dijadikan pegangan dalam menentukan 

prosedur operasi untuk mengatasi kecelakaan. Pengalaman yang dapat diambil 

dari kejadian kecelakaan yaitu : 

• Kecelakaan TMI-2 memberikan pengalaman bahwa lelehnya teras reaktor tidak 

harus menyebabkan bejana reaktor meleleh. 

• Kecelakaan bisa saja terjadi pada daya rendah dissmping pada daya tinggi 

(kejadian Chernobyl). 

• Banyak kemungkinan yang dapat terjadi pada setiap kecelakaan yang tidak 

diperhitungkan sebelumnya oleh skenario kecelakaan yang telah dibuat. 

PROSEDUR YANG A D A 

Prosedur yang sudah dibuat terangkum dalam Emergency Operating 

Procedures (EOP) yang dirancang untuk mengatasi kecelakaan di dalam kategori 

DBA (design basis accident). Pengalaman kecelakaan TMI-2 dan Chernobyl 

menuntut utility merumuskan kembali program manajemen kecelakaan termasuk 

prosedur operasi darurat yang sudah ada dan mengembangkannya untuk 

mengatasi kecelakaan diluar dasar disain (beyond DBA) Pengembangan program 

manajemen kecelakaan parah pada dasarnya adalah pengembangan strategi-

strategi, prosedur dan petunjuk (guidances) untuk mencegah dan mengatasi 

kecelakaan parafi yang mungkin terjadi. Prosedur dibuat untuk memberikan 

petunjuk pada staf operator dalam mengakhiri laju perkembangan kecelakaan dan 

mengatasi konsekuensinya sedangkan guidances akan digunakan crisis team atau 

technical support group (TSG) dalam mengarahkan dan membantu operasi-operasi 

179 



Prosiding Presentasi llmlan Teknologi Keselamatan Nukllr-V 
Serpong, 28 Juni 2000 

ISSN No : M r c u v l i 
P2TKN-8ATAN 

di dalam dan diluar ruang kendali selama kecelakaan. Berdasarkan pengalaman 

kecelakaan TMI-2, adalah mungkin menyusun prosedur rinci untuk mengendalikan 

dan menghentikan laju pelelehan teras di dalam bejana reaktor. Jika kejadiannya 

lebih parah dari itu, hanya guidance saja yang dapat disusun karena status 

parameter reaktor tidak tentu dan jalannya kecelakaan suiit diprediksi. Hal ini yang 

memberikan arah baru pada pengembangan manajemen kecelakaan bahwa 

pengembangan prosedur kecelakaan dan guidance tidak lagi hanya berdasarkan 

sekuensi kecelakaan (event-oriented), tetapi harus berdasarkan analisis keadaan 

(state) yang berkembang selama kecelakaan (state-oriented). 

K E M A M P U A N SISTEM KESELAMATAN 

Berdasarkan tujuan keselamatan, manajemen kecelakaan dapat diarahkan 

pada lapis pertama yaitu vessei, kemudian containment, dan terakhir pelepasan 

material radioaktif. Sistem, komponen atau tindakan yang diperlukan dalam 

mengatasi perkembangan kecelakaan di dalam vessel mel iput i : 

• Sistem pemindah panas utama 

• Sistem injeksi tekanan tinggi 

• Sistem injeksi normal menggunaan accumulator 

• Sistem air umpan konvensional 

• Pompa sistem pemadam kebakaran 

• Pembanjiran reactor cavity 

Sistem, komponen atau tindakan yang diperlukan dalam mengatasi 

perkembangan kecelakaan di dalam containment meliputi tindakan untuk 

mengatasi overpressure, overtemperature dan missiles akibat dari DCH (direct 

containment heating), DCG (detonation of combustible gas), dan steam explosion. 

Untuk itu disediakan : 

• Filter venting 

• Flooding reactor cavity 

• Recombiners dan igniters 

• Spray system 

• Fan coolers 
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Sistem, komponen atau tindakan yang diperlukan dalam mengatasi 

pelepasan material radioaktif dari containment melibatkan : 

• PORV dan SRV 

• Sistem Isolasi 

• Containment spray system 

• Chemical additives 

• Filter venting 

• Flooding system 

Penggunaan spray system, chemical addit ives dan filter dalam 5 hari 

pertama kecelakaan diperkirakan dapat menurunkan konsentrasi produk fisi dalam 

aerosol sampai 4-5 kali konsentrasi semula. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan tinjauan yang dilakukan, dapat dipahami bahwa manajemen 

kecelakaan pada dasarnya adalah suatu t indakan-tindakan yang dilakukan oleh 

staf operator dan technical support group untuk mencegah pelelehan teras, 

mempertahankan bejana jika teras meleleh (in-vessel management), 

mempertahankan containment sejauh mungkin (containment management) dan 

meminimalkan pelepasan material radioaktif ke l ingkungan (release management). 

Tindakan-tindakan yang diambil harus mengacu pada accident management 

procedures dan guidances yang telah dirumuskan. Mengingat bahwa segala 

macam skenario dapat terjadi pada kecelakaan, maka pengembangan procedures 

dan guidances tersebut tidak hanya berdasarkan pada skenario kecelakaan 

tertentu seperti kehilangan daya listrik atau LOCA, tetapi juga didasarkan pada 

analisis keadaan yang berkembang selama kecelakaan (state-oriented). 
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A B S T R A K 

RANCANG BANGUN KONTROL RECTIFIER UNTUK SIMULASI 
FENOMENA PANAS PELURUHAN PADA UNTAI UJI TERMOHIDRAULIKA 
REAKTOR. Untai Uji Termohidraulika Reaktor (UUTR) adalah suatu instalasi yang 
khusus digunakan untuk mempelajari fenomena hidrat___a reaktor nuklir tipe PWR 
atau PHWR secara experimental. UUTR dirancang untuk operasi mode normal, 
daya pada batang pemanas langsung nol pada saat terjadi shutdown. Dalam 
penelitian ini telah dilakukan modifikasi sistim kontrol daya UUTR dengan tujuan 
untuk dapat melakukan simulasi panas peluruhan. Modifikasi dilakukan pada 
bagian pembangkit sinyal setting daya yang sebelumnya menggunakan 
potentiometer yang digerakkan oleh motor DC, diganti dengan rangkaian DAC yang 
sinyalnya dibangkitkan dari perhitungan komputer. Hal ini untuk mengatasi 
kecepatan motor yang terbatas, sehingga tidak dapat dilakukan perubahan daya 
secara cepat. Dari hasil pengetesan, sistem yang baru mempunyai kesalahan 
absolut 6.25 kW yang dihasilkan dari kesalahan konversi DAC sebesar 0.5 LSB. 
Kesalahan ini lebih kecil daripada metode konversi umumnya yang mempunyai 
kesalahan 1 LSB. Besarnya nilai kesalahan daya juga tergantung pada konfigurasi 
setting daya maksimal, pada rangkaian DAC disini dirancang untuk daya 
maksimum 2.2 MW. Kecepatan setting daya dengan DAC juga lebih tinggi 
dibanding potentiometer. Waktu sampling terkecil yang digunakan 10 ms masih 
jauh lebih besar dari waktu konversi DAC, sehingga hasil sinyal analog masih 
sesuai dengan nilai digitalnya. 

A B S T R A C T 

DESIGN OF RECTIFIER CONTROLLER FOR DECAY HEAT 
SIMULATION USING THERMALHYDRAULIC TEST LOOP. The reactor 
thermalhydraulic test loop permits to study experimentally the thermalhydraulic 
phenomena in a PWR or PHWR nuclear reactor. The system is design to operate in 
normal mode, hence the power supplied to the test section will loose totally as soon 
as the system is shutdown. In this research, the power control system has been 
modified in order to be able to simulate the decay heat phenomena. The power 
setting circuit has been modified from the potentiomotor circuit to another one using 
DAC and computer program. This modification is to overcome the slow setting 
changes caused by the limit of the motor rotation. The test results an absolute error 
6.25 kW, that corresponds to the DAC conversion error 0.5 LSB. This error is less 
than any other general method, that provides error conversion 1 LSB. In term of 
electrical power, the error value depends on the setting configuration adapted to the 
maximum power. In this work, the maximum power value is 3.2 MW, which 
corresponds to the nominal power of the installation. Besides its better precision, 
this modification provides also a higher speed then the previous system using 
potentiomotor. The smallest sampling time chosen 10 ms is much greater than the 
DAC time conversion, so the analog signal still well correspond to its digital value. 

182 



Prosiding Presentasi Ilmiah Teknologi Keselamatan Nuklir-V-' 
Serpong, 28 Juni 2000 

ISSN No.: 1410-0533 
P2TKN-BATAN 

PENDAHULUAN 

Untai Uji Termchidraul ika Reaktor (UUTR) adaiah simulator yang khusus 

digunakan untuk mempelajari sifat-sifat termohidraulika reaktor nuklir jenis PWR 

(Pressurized Water Reactor) melalui simulasi eksperimental. Eksper imen-

eksperimen yang dapat dilakukan dengan fasilitas ini meliputi eksperimen kondisi 

mantap (steady state) maupun eksperimen kondisi tak mantap (transient). 

Eksperimen kondisi mantap dilakukan untuk mengamati penurunan tekanan, fraksi 

uap, dan fluks panas kritis. Sedangkan eksperimen kondisi tak-mantap untuk 

memahami fenomena kecelakaan kehilangan pendingin. Simulator ini mempunyai 

daya nominal 3,2 M W (1/1150 daya PWR) dibangkitkan pada batang pemanas 

yang mendapatkan catu daya listrik arus searah 127 V/25,2 kA (Anhar R.A. dkk, 

1993). 

Untai Uji Termohidraul ika Reaktor ini mempunyai keterbatasan dimana 

fenomena panas peluruhan yang dibangkitkan setelah reaktor nuklir shutdown, 

tidak dapat disimulasikan. Hal ini disebabkan karena sistem pengatur daya yang 

ada memang hanya dirancang untuk operasi normal. Sedangkan pada operasi 

abnormal atau saat simulasi kecelakaan, sistem akan dikendalikan oleh sistem trip. 

Sistem trip ini bekerja apabila terdapat parameter-parameter tertentu yang nilainya 

melampaui batas keselamatan. 

PEMECAHAN M A S A L A H Y A N G ADA. 

Untuk memberikan kemampuan tambahan pada UUTR, yaitu agar sistem 

dapat mensimulasikan fenomena panas peluruhan setelah shutdown, pernah 

dilakukan studi untuk mempelajari sistem pengatur daya yang ada (Ahmad Abtokhi 

dkk, 1994). Dari studi tersebut disimpulkan perlunya perancangan satu rangkaian 

antisipasi trip dan rangkaian pengontrol gerak motor-potensiometer. Ide dasarnya 

adalah agar sistem trip tidak bekerja (non aktif) pada saat sistem mengalami 

shutdown, dan dengan menerapkan pengontrol gerak motor-potensiometer maka 

penurunan daya listrik dapat diprogram untuk mendekati model panas peluruhan 

reaktor nuklir. 

Namun demikian ide di atas belum dapat digunakan untuk mendapatkan 

simulasi panas peluruhan yang memuaskan, karena dari hasil eksper imen, 

kecepatan gerak motor-potentiometer masih terlalu lambat untuk menirukan variasi 

penurunan daya pada panas peluruhan reaktor nuklir. 
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Pada penelitian ini dipelajari sistem pengatur daya yang tidak lagi 

menggunakan moior-potentiometer, melainkan dengan membuat sinyal kontrol 

yang dapat diprogram dengan komputer. Dengan demikian kelambatan yang 

disebabkan oleh komponen mekanik motor-petentiometer dapat dihindari, dan 

akurasi sinyai kontrol juga akan lebih baik karena dapat diprogram secara numerik 

melalui komputer. 

LANDASAN TEORI 

Untai Uji Termohidraulika Reaktor (UUTR) adalah S 'mulator reakter nuklir 

tipe PWR yang digunakan untuk mempelajari keselamatan reaktor khususnya dar, 

aspek termohidrauliknya. Seperti halnya dalam reaktor nuklir, UUTR juga terdi.i 

dari dua bagian (sistem), yaitu sistem primer dan sekunder. Bedanya, pada UUTR 

ini sumber panas dalam sistem primer tidak dibangkitkan oleh hasil reaksi fisi uklir. 

tetapi oleh batang pemanas listrik (disebut bundel uji). 

Beberapa perangkat yang penting dalam UUTR dan berkaitan langsung 

dengan penelitian ini yaitu sistem pendingin utama (terdiri dari sistem pendingin 

primer dan sekunder), sistem catu daya dan sistem pengatur daya. 

SISTEM PENDINGIN UTAMA 

Sistem pendingin utama terdiri dari sistem pendingin, primer dan sekunder. 

Daya termal nominal 3,2 MW yang dibangkitkan oleh batang pemanas diambil oleh 

pendingin primer yang dipompakan ke reaktor dengan debit 11,8 kg/s dan tekanan 

155 bar. Aliran panas dari sistem primer ini melewati alat penukar panas tipe 

kalandria dan tabung (Shetland tube). Pendingin sekunder kemudian memindahkan 

panas ke udara luar dengan debit 53,55 kg/s dan tekanan 5 bar melalui cooling 

tower yang terdiri dari sembilan penukar panas jenis tabung bersirip (finned-tube). 

Skema dari sistem pendingin utama ini ditunjukkan oleh Gambar 1. 

Q Prexsurizer 

air u Jari. 

3.2 M W 

Pom pa prim er 
poin pa sekunder 

pump 

Gambar 1 . Sistem pendingin utama 
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SISTEM CATU DAYA 

Untuk mensimulasikan panas yang dibangkitkan pada reaktor nuklir, UUTR 

menggunakan batang pemanas dengan catu daya listrik. Daya listrik batang 

pemanas disuplai oleh dua buah trafo (TR2 dan TR3) melalui rangkaian penyearah 

6 fasa seperti pada gambar 2. 

Dalam rangkaian rectifier, arus tiap fase disearahkan dengan 

menggunakan 10 thyristor, agar arus keluaran yang dihasilkan cukup besar untuk 

mensuplai batang pemanas. Tiap thyristor dilengkapi dengan rangkaian RC yang 

berfungsi untuk mencegah adanya lonjakan tegangan tiba-tiba. ke bagian 

penyearah. Untuk mengantisipasi adanya kerusakan, setiap fasa dilengkapi 

dengan petunjuk trip yaitu kontaktor yang berguna untuk mematikan sistem apabila 

ada kerusakan pada thyristor. 

Batang 
Pemanas 

Gambar 2. Sistem catu daya UUTR. 

Sistem catu daya dilengkapi dengan sistem trip yang berfungsi untuk 

memutus suplai daya ke batang pemanas apabila harga parameter tertentu 

melampaui batas. Sumber terjadinya trip berasal dari dua macam kondisi. 

Parameter trip pertama berasal dari kegagalan komponen elektrik itu sendiri, 

seperti kondisi trafo (temperatur trafo, jumlah oli pendingin), terputusnya fuse 

thyristor, sudut picu yang berlebihan atau adanya kerusakan. Disamping itu, trip 

dapat juga terjadi akibat dilampauinya batas keselamatan pada parameter 

termohidraulik seperti temperatur batang pemanas, tekanan dan debit pendingin 

serta permukaan air di dalam pressurizer. 

185 



Serpong, 28 Juni 2000 P2TKN-BATAN 

S I S T E M P E N G A T U R D A Y A 

Sistem pengatur daya yang terpasang terdiri dari saklar untuk menaik

turunkan daya, motor-potensiometer, regulator otomatik dan rangkaian penyearah 

gelombang penuh enam fasa.Skema sistem pengatur daya ini ditunjukkan pada 

Gambar 3. 

Penyearah 
gelombang 
penuh 

Batang 
Pemanas 

ieedback Saklar: Motor 
- posisi + Potensiometer 
.. posisi -

Gambar 3. Skema s is tem pengatur daya 

Jika saklar berada pada posisi (+), maka daya listrik pada batang pemanas 

akan bertambah, sebaliknya posisi (-) akan menurunkan daya. Pengaturan daya 

dilakukan secara manual oleh operator dengan memutar saklar ke posisi (+) atau 

(-). Saklar ini akan menjalin kontak listrik, sehingga terjadi aliran listrik ke motor 

Perputaran motor ini diperlukan untuk mengubah n'lai resistansi potensiometer 

sehingga mengub3h arus input regulator otomatik. Regulator otamatik adalah 

rangkaian pemicu dengan umpan balik (feedback). Penggunaan sinyal umpan balik 

ini akan membuat daya yang disuplai ke batang pemanas menjadi stabil 

Perubahan sudut picu yang dihasilkan akan mengubah daya yang diberikan oleh 

rangkaian penyearah thyristor. Sistem pengatur daya berfungsi untuk mode operasi 

normal, tidak untuk shutdown. 

Batang pemanas merupakan bacian dari kanal uji (test section). Di dalam 

kanal uji terdapat 36 batang pemanas borbentuk silinder yang disusun persegi 6x6 

terbuat dari bahan Inconel. Pada daya nominal 3,2 MW, arus dan tegangan pada 

batang pemanas mencapai 127 Volt dan 25,2 kA. 

FENOMENA PANAS PELURUHAN 

Panas peluruhan adalah panas yang dihasilkan setelah reaktor shutdown. 

Sisa panas ini perlu diperhitungkan, karena terbukti mssih mampu melelehkan 

teras reaktor apabila gagal diatasi dengan baik; seperti yang dialami pada 

kecelakaan reaktor TMI-2 (Liebmann, 1991). Panas ini dihasilkan oleh reaksi fisi 

yang disebabkan netron kasip dan panas peluruhan dari produk fisi di dalam bahan 

bakar serta produk aktivasi yang dibangkitkan di dalam bahan struktur reaktor. 
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Untuk jenis reaktor air ringan dengan bahan bakar Uranium-235, panas yang 

dibangkitkan dari reaksi fisi oleh netron kasip dapat dinyatakan dengan persamaan 

(Todreas-Kazimi, 1990): 

= 0.0625 . T 0 ™ ' +0.0935 e " 9 6 0 ' ' 0) 

Sedangkan panas dari produk fisi serta produk aktivasi yang dipeoleh 

secara empiris dari berbagai data eksperimen dapat dinyatakan dengan : 

= 0.066 [f, - 0 2 - ( r , +r ( )-°- 2 (2) 

dengan P, adalah daya panas dari reaksi fisi, P d daya panas dari peluruhan 

produk fisi dan preduk aktivasi, P 0 daya panas sebelum shutdown, t s waktu setelah 

rektor shutdown dan T, waktu operasi dari start-up sampai shutacwn. 

R A N C A N G A N SISTEM KONTROL YANG DIMODIFIKASI 

Seperti yang telah dikemukakan dalam bagian pendahuluan tulisan ini, 

bahwa dari hasil eksperimen, sistem kontrol daya yang menggunakan potentio

motor tidak dapat melakukan variasi daya dengan kecepatan seperti yang terjadi 

dalam fenomena panas peluruhan. Hal ini dikarenakan kelambatan pada 

perputaran motor potentionya. Memang sistem tersebut dirancang untuk operasi 

normal. 

Untuk mengatasi hal tersebut, dalam penelitian ini diusulkan modifikasi 

sistem kontrol daya, yaitu rangkaian pembangkit arus setting daya yang 

sebelumnya menggunakan potensiomotor, diganti dengan rangkaian interface yang 

menghasilkan arus setting daya berdasarkan hasil perhitungan dari komputer. 

Karena semua rangkaian pengendali terdiri dari komponen elektronik, maka 

besarnya sinyal keluaran interface untuk kontrol daya dapat diubah-ubah dengan 

cepat. 

Skema sistem kontrol daya yang baru dapat digambarkan seperti ber ikut 

Komputer-
Program 
Panas 
Peluruhan 

Interface 

(PPI-DAC) 

Regulator 
Otomatik 

Penyearah 
gelombang 
penuh 6 fasa 

Batang 
Pemanas 

feedback 

G a m b a r 4. Skema s i s tem kon t ro l daya y a n g d i m o d i f i k a s i . 
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Dari skema Gambar 4 dua blok pertama (program komputer dan kartu 

elektronik PPI-DAC) adalah bagian baru yang dibuat dalam penelitian ini. 

PROGRAM PANAS PELURUHAN 

Program panas peluruhan berfungsi untuk menghitung besarnya sinyal 

keluaran rangkaian DAC (digital tc analog converter) sesuai dengan persamaan 

(2). Secara keseluruhan sistem kendali daya adalah jenis kontrol untai tertutup. Hal 

ini dapat dilihat dari Gambar 4, adanya sinyal umpan balik dari blok penyearah arus 

AC ke blok regulator automatik. Dengan demikian kestabilan sistem dapat terjac, t: 

dengan baik. 

Untuk dapat melalukan simulasi panas peluruhan, sistem kendali berfungsi 

sebagai controller bukan regulator. Sistem diharapkan dapat mengikuti perubahan 

nilai setting yang diberikan oleh program komputer. Pembangkitan sinyal setting 

dapat dianggap sebagai kontrol untai terbuka, tidak memerlukan sinyal umpan balik 

dari proses untuk menghitung nilai setting untuk waktu berikutnya. Asumsi yang 

digunakan adalah proses dapat mengikuti perubahan nilai setting dengan 

kecepatan dan kestabilan yang cukup baik. Diagram alir dari program panas 

peluruhan tertampil dalam Gambar 5. 

RANGKAIAN INTERFACE-PPI 8255 

PPI (Programmable Peripheral Interface) 8255 dari Intel adalah chip paralel 

dengan tiga port 3 bit bidireksional (port A, B dan C). Khusus untuk port C dapat 

diakses secara bit per bit, sehingga sering digunakan sebagai bit kontrol. Setiap 

port dapat berfungsi sebagai port input, output atau bidireksional, tergantung pada 

mode kerja yang digunakan. PPI 8255 mempunyai tiga mode, yaitu: 

• mode 0: Basic Input/Output 

• mode 1: Strobed Input'Output 

• mode 2: Bi-directional Bus. 

Dalam penelitian ini, karena fungsi PPI hanya untuk megirim sinyal dari 

komputer ke DAC, maka PPI difungsikan dalam mode 0. dengan port A sebagai 

jalur output data. Gambar rangkaian PPI dapat dilihat pada Gambar 6. 
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Inisialisasi PPI 

|t= O- t r 
Hitung Panas 

Peluruhan 

Kirim sinyal 
output ke PPI 

Interface PPI 

Gambar 5. D iagram al i r p rog ram p e n g h i t u n g a n panas pe lu ruhan . 

Gambar 6. Rangka ian in ter face PPI. 

Rangkaian PPI tersebut dapat menggunakan basis alamat memori 

komputer 300H, 304H, 308H atau 30CH dengan memasang jumper selector pada 

posisi 1 , 2 , 3 atau 4. 

RANGKAIAN DAC (DIGITAL TO A N A L O G CONVERTER) 

Sinyal yang dikirim dari PPI masih berupa sinyal digital, sehingga perlu 

diubah ke bentuk sinyal analog untuk dapat digunakan sebagai sinyal referensi 

pada regulator automatik. Di sini rangkaian pengubah sinyal dari digital ke analog 

(DAC) menggunakan DAC 0808 dari National Semiconductor, seperti terlihat pada 

gambar 7. 

Gambar 7. Rangka ian DAC 0808 
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DAC 0808 merupakan konvertor dari digital ke analog jenis current-

switching DAC dengan spesifikasi settling-time untuk ska'a penuh adalah 150 ns, 

dissipasi daya 33 mW dengan pencatuan +/- 5 V. DAC 0808 memerlukan tegangan 

referensi (+Vref) untuk memberikan arus referensi Iref (pada pin 14). Besar arus 

referensi yang diijinkar berkisar 1.9 mA dan 2.1 mA. Harga kapasitor kompensasi 

yang dianjurkan antara 15,37 pF dan 75 pF. Biasanya kapasitor kompensasi 

dihubungkan langsung dengan V E E untuk menghindari ripple tegangan catu negatif. 

Prinsip kerja DAC ini adalah mengubah level input data digital 8 bit menjadi 

arus keluaran, yang besarnya merupakan fungsi dari nilai digital masukan dan arus 

referensi. Hubungan arus kali laran l ^ dengan masukan 

Io 
-Vref 

/ e i 4 

D I D2 
— + h • 

2 4 

D 8 1 

2 5 6 
(3) 

data digital dinyatakan dalam persamaan berikut: 

Sedangkan sinyal keluaran dari rangkaian DAC berupa tegangan V ^ — l ^ . x 

R f. Dengan nilai-nilai komponen seperti pada Gambar 7, didapat V ^ O volt untuk 

D=00H dan =4.98 volt untuk D=FFH. Untuk mengubah tegangan output 

rangkaian DAC menjadi arus setting pada regulator automatik, perlu dipasang 

resistor secara seri. 

HASIL PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN 

Pengujian program panas peluruhan dilakukan dengan cara mengukur 

tegangan output (nilainya proporsional terhadap arus setting). Hasil pengukuran ini 

dapat dibandingkan dengan nilai setting teoritis untuk menghasilkan panas 

peluruhan yang diinginkan. Percobaan dilakukan dengan menggunakan nilai daya 

awal pada saat sliutdown (P 0) yang berbeda-beda. Waktu operasi reaktor (T s) 

diambil 2 tahun. Hasil pengetesan ditampilkan dalam grafik Gambar 8. 

Panas pe lu ruhan PO = 3.2MW 
D a y a ( k W ) 
600 

0 60 12J 180 240 300 380 420 460 540 600 

w a k t u ( i ) 

(a) 
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D a y a ( k \ V ) 

400 
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P a n a s Peluruhan PO = 1 M W 
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2 0 

0 . 

O 6 0 120 180 2 4 0 3 0 0 3 6 0 4 2 0 4 8 0 5 4 0 6 0 0 

w a k t u (s) 

( C ) 

Gambar 8. Panas peluruhan sesuai dengan keluaran DAC untuk daya 

inisial (a) 3,2 MW, (b) 2 MW dan (c; 1 MW. 

PEMBAHASAN 

Dari hasil percobaan, nilai kesalahan absolut maksimum untuk tiap-tiap P 0 

ditunjukkan pada Tabel 1 . 

Tabel 1. Nilai kesalahan absolut maksimum. 

P. ( M W ) Kesalahan absolut maksimum (kW) P. ( M W ) 
(kW) 

3 ,2 6 ,0 0 , 1 9 

2 6,1 0 ,31 

1 6,1 0 ,61 

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa untuk berbagal nilai daya inisial, nilai 

kesalahan absolut maks imum hampir sama, sekitar 6,1 kW. Nilai kesalahan ini 

dikarenakan adanya diskretisasi dalam sinyal setting daya keluaran dari DAC. 

Program komputer yang menghitung sinyal setting daya menggunakan metode 
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pembulatan ke bilangan terdekat, sehingga kesalahan konversi adalah 0,5 LSB 

(Least Significant Bif>. Setelah dikonversi ke daya, 0,5 LSB = (0,5 / 256) * 320C 

kW=6,25 kW. Kesalahan konversi ini lebih baik dari pada metode konversi 

menggunakan komparator yang mempunyai kesalahan konversi 1 LSB (atau 12.E 

kW). 

Karena rangkaian ADC menggunakan konfigurasi untuk setting daya 

maksimum 3,2 MW untuk semua percobaan, maka nilai absolut kesalahannya 

hampir sama. Namun kalau dilihat dari kesalahan relatif, maka semakin kecil daya 

inisial akan menghasilkan kesalahan relatif yang semakin besar. 

Variasi sinyal setting daya dapat dilakukan dengan kecepatan yano, cukup 

tinggi, disini waktu campling terkecil yang digunakan ad3lah 10 ms. Waktu 

samp//ng ini jelas jauh lebih baik dibanding kemampuan kecepatan perubahan 

potentiomotor sebelumnya, yang hanya 7,3°/detik. Pembangkit sinyal setting daya 

dengan DAC memerlukan waktu konversi yang sama untuk semua nilai masukan, 

yaitu sekitar 150 ns. Sedangkan dalam dalam potentio-motor pencapaiannya 

secara sekuensial, sehingga untuk nilai setting yang lebih besar akan memerlukan 

waktu yang lebih lama. 

Dilihat dari keadaan transient, panas peluruhan mempunyai nilai yanc 

relatif tinggi pada awal terjadinya shutdown, namun dalam waktu yang sangat 

singkat. Setelah satu detik pertama sisa panas masih 6,42 % dan kemudian akan 

terus menurun seperti dalam Gambar 8. 

Pada saat melakukan pengetesan, UUTR baru mengalami kerusakan pada 

bagian catu daya, sehingga percobaaan dilakukan tanpa dihubungkan dengan 

proses yang ada. Namun demikian pengetesan rirkuit dapat digunakan untuk 

membandingkan kinerjanya terhadap rangkaian setting daya sebelumnya. Uniuk 

mengetahui kinerja sistem kontrol secara keseluruhan, maka perlu dilakukan 

percobaan dengan menggabungkan sistem kontrol daya dengan UUTR. 

Kemungkinan sistem kontrol akan mengalami penurunan kinerja dibandingkan 

dengan hasil pada pengujian untai terbuka. Hal ini dikarenakan UUTR mempunyai 

waktu tanggap yang relatif besar dibanding sistem kendalinya sendiri. Untu^ 

mengatasi hal ini dapat dilakukan sedikit modifikasi pada program komputernya. 

KESIMPULAN 

Dalam penelitian ini telah dilakukan modifikasi sistim kontrol daya UUTR 

dengan tujuan untuk dapat melakukan simulasi panas peluruhan. Modifikasi 

dilakukan pada bagian pembangit sinyal setting daya. Pada sistem yang lama : 
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pembangkit sinyal setting daya menggunakan potentiometer yang digerakkan oleh 

motor DC. Kecepatan motor yang terbatas menyebabkan perubahan nilai setting 

daya tidak dapat di lakukan secara cepat. Sistem ini iidak dapat mensimulasikan 

panas peluruhan dimana perubahan daya sangat drastis pada saat awal setelah 

shut down. Pada sistem kendali yang dimodifikasi, sinyal setting daya dihitung 

dengan komputer kemudian hasilnya diubah menjadi sinyal analog melalaui 

rangkaian DAC. 

Dari hasil pengetesan, sistem yang baru mempunyai kesalahan absolut 

6,25 kW yang dihasilkan dari kesalahan konversi DAC sebesar 0,5 LSB. Kesalahan 

ini lebih kecil daripada metode konversi umumnya yang mempunyai kesalahan 1 

LSB. Rangkaian DAC dirancang untuk daya maksimum 3,2 WW. Apabila dalam 

praktek daya yang digunakan tidak mencapai 3,2 MW, sebaiknya konfigurasi DAC 

juga disesuaikan untuk daya maksimum yang lebih kecil. Hal ini akan memperkeci l 

nila: kesalahan setting daya. Kecepatan setting daya dengan DAC juga lebih t inggi 

dibanding potentiomotor. Waktu sampling terkecil yang digunakan 10 ms 

menunjukkan bahwa waktu konversi ke analog masih memadai. Dalam percobaan 

ini sistem kontrol belum digabungkan dengan UUTR, karena terdapat kerusakan 

pada bagian catu daya UUTR. 

DAFTAR PUSTAKA 

1 . Anhar Rtza Antariksawan dkk, Fasi'Was Uji Thermofiidro/ika Reaktor (Genera/ 

Loop), PPTKR - BATAN, Serpong, 1993. 

2. Ahmad Abtokhi dkk., Rancang Bangun Sistem Pengendali Daya UUTR, 

Laporan Teknis PPTKR, Serpong, 1994. 

3. J. Liebmann. Approche et Analyse de Surete des Reacteur a Eau 

Souspression, CEA, Paris, 1991. 

4. N.E. Todreas. M.S. Kazimi, Nuclear System I: Thermalhydrulics Fundamentals, 

Hemisphere Publishing Corp., 19? 0. 

5. Aliq, Perancangan Pengontrol Oaya UUTR untuk simulasi panas peluruhan 

reaktor nuklir. Tesis Magister, ITB, 1998. 

193 



Prosiding Presentasi Ilmiah Teknologi Keselamatan Nuklir-V.,.. ISSN No.: U10-0533 
Serpong, 28 Juni 2000 D O T I L O A T U I ^ 

ID0200246 
A N A L I S I S U N J U K K E R J A A I R K O L A M S E B A G A I P E R I S A I R A D I A S I 

P A D A R S G T E R H A D A P K E J A D I A N K E H I L A N G A N D A Y A L I S T R I K 

Oleh : Bang Rozali, Nina Kusumah, Hendro Tjahjono, Kiswanta, G. Sambang Heru 

ABSTRAK 

ANALISIS UNJUK KERJA AIR KOLAM SEBAGAI PERISAI RADIASI 
PADA RSG TERHADAP KEJADIAN KEHILANGAN DAYA LISTRIK. Telah 
dilakukan analisis unjuk kerja air kolam sebagai perisai radiasi pada reaktor 
serbaguna terhadap kejadian kehilangan daya listrik. Analisis dilakukan untuk 
mempelajari tingkat radioaktivitas pada permukaan kolam. Analisis dilakukan 
berdasarkan urutan kejadian kehilangan daya listrik pada suatu reaktor nuklir. Dari 
hasil analisis didapatkan konsentrasi aktivitas maksimum air pada permukaan 
kolam untuk radionukiida 1 6 0 , 1 7 0 dan 1 9 N adalah masing-masing 1 6 N = 4.832x1 O'7 

C i / m 3 , 1 7 N = 1.358x10-" Ci /m 3 dan 1 9 0 = 1.417x1 O^.Ci/m 3. 

ABSTRACT 

THE ANALYSIS OF POOL WATER PERFORMANCE AS A RADIATION 
SHIELDING IN THE EVENT OF STATION BLACKOUT. An analysis of pool water 
performance as a radiation shielding in the event of station blackout has been 
carried out. The purpose of the analysis is to study the radioactivity level on the 
surface of water pool. The analysis is carried out based on the sequence of station 
blackout event in a nuclear reactor. According to the analysis result it is found thru 
maximum activity concentrations of 1 6 0 , 1 7 0 and 1 9 N on the surface of pool water 
are 1 6 N = 4.832x10' 7 Ci /m 3 , 1 7 N = 1.358x10"9 Ci /m 3 and 1 9 0 = 1.417x10-6.Ci/m"J 

respectively. 
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PENDAHULUAN 

Aspek keselamatan radiasi merupakan salah satu pert imbangan utama 

dalam operasional reaktor nuklir. Sumber radiasi pada suatu reaktor nuklir dapat 

berasal dari teras reaktor dan dari pendingin. Pada reaktor nuklir yang 

menggunakan air sebagai pendingin, air j u j a merupakan salah satu penahan 

radiasi. Pada reaktor dengan pedingin air, sumber-sumber radiasi dapat berasal 

dari: 

• Netron 

• Sinar gamma 

yang dapat berasal dari produk fisi, hasil aktivasi dan lain-lain. Sumber 

radiasi tersebut masih terdapat dalam reaktor setelah reaktor dimatikan (shut 

down) 

Pada reaktor riset tipe kolam air berfungsi sebagai pendingin dan sekaligus 

sebagai perisai radiasi. Dengan adanya air sebagai perisai radiasi diharapkan 

tingkat radiasi yang sampai pada permukaan air kolam dapat diminimalisasi pada 

tingkat yang aman terhadap pekerja yang mungkin berada di sekitar kolam reaktor. 

Sumber radiasi yang terdapat pada pendingin dapat berasal dari aktivasi 

molekul air, aktivasi unsur pengotor yang terdapat dalam air, dari hasil korosi 

bahan struktur. Aktivitas yang berasal dari aktivasi molekul air tergantung dari daya 

reaktor, lamanya operasi dan tampang lintang aktivasi. Pada reaktor nuklir dengan 

pendingin air, besarnya daya nominal tergantung dari aktivitas 1 6 N yang berasal 

dari aktivasi atom oksigen yang terdapat pada molekul air. 

DESKRIPSI RSG 

RSG adalah reaktor riset tipe kolam. Daya nominal maksimum yang 

dihasilkan sebesar 30 MW. Teras rektor terletak pada suatu kolam reaktor. Kolam 

reaktor mempunyai diameter 5 m dan kedalaman 12,5 m. Teras reaktor terdiri dari 

40 buah elemen bakar (fuel element) dan 8 buah elemen kendali (control element). 

Teras reaktor dikelilingi oleh elemen berilium dan blok berilium sebagai, reflektor. 

SISTEM PRIMER RSG 

Sistem pendingin utama reaktor terdiri dari sistem pendingin primer, sistem 

pendingin sekunder dan sistem pendingin kolam. Sistem pendingin primer dan 

sekunder menjamin temperatur aman teras. Sistem pendingin kolam digunakan 

untuk memindahkan panas peluruhan. Selama operasi normal panas teras dan 

reflektor diambil oleh sirkuit pendingin yang mengalir melalui teras. 
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Sistem pendinginan kolam dirancang sedemikian hingga aliran air kolam ke 

arah bawah. Ini dilengkapi dengan menempatkan outlet air kolam di bawah t e r ? : 

dan inlet air kolam 1.95 m dari dasar kolam. Dengan rancangan demikian terdapa> 

waktu paruh 104 detik antara waktu 1 6 N terbentuk di sekitar teras reaktor dan waktu 

air kembali ke kolam. 

K O L A M REAKTOR 

Kolam reaktor berisi air pendingin. Pada kolam reaktor terdapat teras 

reaktor. Air kolam reaktor terdiri dari lapisan air hangat (warm layer) dan lapisan air 

dalam (deep layer). Lapisan air hangat berada pada bagian permukaan air kolam 

sedalam 1,5 m. Lapisan air hangat berguna untuk menghambat laju peningkatan 

impurity aktif dari daerah teras ke bagian permukaan kolam dan untuk 

mempertahankan tingkat radiasi pada permukaan kolam dalam batas operosi yang 

aman. Sistem air hangat mengatur suhu air pada lapisan ini sedemikian hingga 

suhunya 8-10°C lebih tinggi daripada suhu air di bawahnya (lapisan air dalam). 

Sistem air hangat terdiri dari filter tunggal dengan throughput 10 m 3 /h, electric 

heater dan dua pompa lapisan hangat masing-masing mempunyai kapasitas aliran 

10 m 3 /h. 

KAMAR TUNDA (DELAY CHAMBER) 

Kamar tunda berguna untuk menunda waktu air sebelum memasuki pompa 

primer. Kamar tunda disediakan untuk mengurangi laju dosis lokal (yang 

disebabkan isotop umur-pendek) pada pipa dan pompa pendingin primer. Dengan 

adanya kamar tunda ini diharapkan air dari teras bam dapat memasuki pompa 

pada primary cell setelah waktu tunda sekitar 45 detik. Dengan waktu tunda ini 

diharapkan radioaktivitas 1 6 N yang terdapat air pendingin telah berkurang dengan 

signifikan. 

POMPA PRIMER 

Terdapat tiga buah pompa primer. Dua pompa bekerja secara paralel. 

Sedangkan satu pompa berfungsi sebagai cadangan. Pada saat memasuki pompa 

aliran dibagi menjadi dua. Pompa primer mensirkulasi air pendingin pada sistem 

primer. 
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PENUKAR PANAS PRIMER 

Aliran dari pompa primer kemudian dilewatkan pada dua buah penukar 

panas yang bekerja secara paralel. Pada penukar panas ini air dari pompa 

didinginkan sebelum disirkulasi kembali ke teras reaktor. 

Ke«clor Core 

Primary Heat Exchange™ 4̂  

Delai- Chamber Prim ary PH mpi 

Gambar 1. Skema Aliran Pendingin Primer 

TEORI 

Radioaktivitas yang terdapat pada air kolam dapat berasal dari teras 

reaktor dan radionuklida yang terlarut dalam air kolam. Konsentrasi radioaktivitas 

karena radionuklida yang terlarut terutama berasal dari aktivasi air itu sendiri. 

Aktivitas air kolam yang berasal dari akt'vasi air terdiri dari: 

a. Aktivitas N-16 dalam sistem primer. Ini dihasilkan oleh reaksi 
1 8 0 (n ,p ) 1 6 N oleh netron cepat dengan energi di atas 10 MeV. 1 e N 

memancarkan sinar gamma 76% mempunyai energi 6,13 MeV dan 6% 

mempunyai energi 7,1 MeV. 1 6 N mempunyai umur paruh 7,35 detik. 

b. Aktivitas N-17 dalam sistem primer. 1 7 N merupakan hasil reaksi 
1 7 0 ( n , p ) 1 / N yang mempunyai tampang lintang netron dengan energi 

diatas 10 M e V 5,9 m i l l i ba rn . " N yang terbentuk meluruh memancarkan 

beta dengan umur paruh 4.14 detik menjadi 1 7 0 tereksitasi yang 

kemudian memancarkan netron dengan energi 1 MeV. 

c. Aktivitas 0-19 dalam sistem primer. Jika 1 8 0 menangk&p sebuah netron 

termal, ia menghasilkan 1 f l O dengan reaksi l 8 0 ( n , y ) 1 9 0 . 1 9 0 meluruh 

dengan waktu paruh 29,4 detik. Hasil peluruhan memancarkan sinar 

beta 4,5 MeV dan 70% peluruhan menghasilkan sinar gamma dengan 

energi 1,4 MeV. 
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Aktivitas meninggalkan teras dalam kesetimbangan: 

A = M 
1 - e 

(1) 
1 - e -XT 

A=Aktivitas 

M=Jumlah atom yang dihasilkan / c m 3 

t ^ W a k t u rerata air di dalam teras 

T=Waktu siklus total 

^=konstanta peluruhan 

URUTAN KEJADIAN 

Pada kejadian kehilangan day?: listrik kedua pompa primer mengalami 

coast down sehingga mempengaruhi laju aliran air ke teras reaktor. Aliran melalu 

teras reaktor dipertahankan oleh inersia yang dihasilkan oleh impeler pomps 

karena adanya flywheel yang dipasang pada sumbu oornpa. Reduksi laju alir 

dideteksi oleh sistem proteksi reaktor yang akan memicu seram reaktor pada saat 

laju alir berkurang hingga di bawah 90% laju alir nominal. 

Saat laju alir *urun sampai di bawah 15% laju alir nominal, flap sirkulasi 

alami yang terletak di bawah teras raktor akan membuka secara otomatis karena 

gravitasi. Pada saat flap sirkulasi alami membuka terjadi konveksi paksa tidak 

terjadi lagi berubah menjadi konveksi alami. Aliran primer yang ada sekarang mem-

bypass teras, langsung memasuki selubung teras. Hambatan aliran di teras 

menyebabkan pembalikan arah aliran dan terjadinya konveksi alami ke arah atas. 

Arah aliran melalui teras yang semula ke arah bawah menjadi ke arah atas. 

Diasumsikan pada kejadian kehilangan daya listrik pompa sistem lapisan 

air hangat (pool warm layer) mati, sehingga tidak terjadi sirkulasi sistem air hangat. 

Tidak adanya sirkulasi air hangat menyebabkan hilangnya lapisan air hangat 

karena bercampur lapisan air bawah (deep layer). 

Karena konsentrasi radionuklida pada lapisan air bawah lebih besai 

daripada konsentrasi radionuklida pada lapisan air atas, maka hilangnya lapisan air 

hangat menyebabkan peningkatan aktivitas jenis lapisan air atas. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis dilakukan pada 3600 detik setelah terjadinya kehilangan daya 

listrik. Pada analisis ini diasumsikan pompa mengalami waktu coast down selama 

200 detik sebelum impeler pompa berhenti. Perubahan laju aliran sistem primer 

seperti pada gambar 2. 
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Dari perhitungan didapatkan bahwa trip reaktor terjadi saat aliran melalui 

teras 90% dari aliran pada laju daya nominal, yaitu pada saat 3 detik setelah 

kejadian kehilangan daya listrik. Seram reaktor terjadi 0.5 detik setelah trip. Flap 

sirkulasi alami tebuka 67 detik setelah kejadian kehilangan daya listrik yaitu saat 

laju alir kurang dari 15% laju alir nominal. Ketika flap sirkulasi alami membuka, 

ahran melalui teras dan reflektor menjadi berubah arah dan laju alir sebesar 1 % 

dari laju alir minimum . 
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Gambar 2. Gra i i k la ju alir s is tem pr imer te rhadap w a k t u 
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Gambar 3. Grafik laju alir pendingin melalui teras dan reflektor 

Pada kejadian kehilangan daya listrik, diasumsikan lapisan air hangat 

menjadi hilang dan bercampur dengan lapisan air bawah. Aktivitas air pada 

permukaan kolam menjadi meningkat. Berdasarkan hasil analisis terhadap aktivitas 
1 6 N , 1 7 N dan 1 9 0 ditampilkan dalam gambar 4, 5 dan 6. Dari grafik-grafik tersebut 

dapat dilihat bahwa peningkatan aktivitas pada lapisan air hangat hanya terjadi 

pada awal percampuran. Selanjutnya aktivitas oleh ketiga radionuklida tersebut 

menurun karena peluruhan yang cepat (waktu paruh kecil). Berdasarkan hasil 

perhitungan, konsentrasi aktivitas maksimum 1 6 N = 4.832x1 O'7 C i /m 3 , konsentrasi 
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aktivitas maksimum 1 7 N = 1.358x10' s C i /m 3 dan konsentrasi aktivitas maksimum 1 9 0 

= 1.417x1 O^.Ci/m 3. 

Berdasarkan analisis terhadap aktivitas jenis kesetimbangan pada operasi 

normal didapatkan bahwa konsentrasi aktivitas untuk 1 6 0 , , 7 0 dan 1 9 N seperti pada 

tabel dibawah ini: 

Tabel 1. Konsentrasi aktivitas dan paparan radiasi dari hasil aktivasi air Kolam 

Radionuklida - :^;;|i^|ffin;sehltTasi jAkti vitas^sfe-. Pjapiaran|radiasl : 

1 6 N 2,342 x 10-' Ci/m3 2,013 x 10-2 mSv/jam 

1 7 N 1,565 x 10-1 Ci/m3 3,3 x 10-5 mSv/jam 

190 1,5 x 10-3 ci/m3 1,8 x 10 ' 5 mSv/jam 
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IA 
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2 0 4 0 60 8 0 100 120 140 160 180 200 
Waktu [detik) 

Gambar 4. Grafik konsentrasi aktivitas N-1fi pada permukaan kolam 
terhadap waktu 

x10"' 

s i • 
i j 
S 0 8 L 
— 
a. 

h -
J 0.2 j . 

a 1 

S 3 L S 0 20 40 60 80 100 120 « 0 160 180 20C 
Waktu [detik) 

Gambar 5. Grafik konsentrasi aktivitas N-17 pada permukaan kolam 
terhada p waktu 
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Gambar 6. Grafik konsentrasi aktivitas 0 -19 pada permukaan kolam 
terhadap waktu 

Sedangkan aktivitas radionuklida lainnya, yaitu radionuklida halogen, hasil 

fisi volatil, gas mulia fisi dan hasil korosi aktif dapat dilihat pada tabel 2. Dari tabel 

tersebut dapat diketahui bahwa setelah kejadian kehilangan daya listrik maka 

konsentrasi aktivitas pada permukaan kolam cenderung meningkat. Tetapi pada 

saat tertentu mencapai konsentrasi maksimal. Setelah itu konsentrasi aktivitasnya 

kembali berkurang. Untuk radionuklida pada tabel 2 tersebut, waktu paruhnya 

relatif lebih panjang daripada radionuklida hasil aktivasi air ( 1 6 N . 1 7 N dan 1 9 0 ) . 

Karakteristik penurunan konsentrasi aktivitas lebih dipengaruhi oleh kecilnya 

konsentrasi aktivitas radionuklida-radionuklida tersebut. 

Tabel 2. Aktivitas jenis Radionuklida 

Halogen 1,23 x 10-3 Ci /m 3 3,3 x 10-3 C i /m 3 

Hasil fisi volatil 1,81 x 10-3Ci/m3 2,5 x 10" 3 Ci/nv* 

Gas mulia fisi 2,65 x 10-2 Ci /m 3 3.10 x 10-2 Ci/m3 

Hasi l korosi aktif 2,50 x 10" 3 Ci /m 3 3,6 x 10-3 C i /m 3 
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Gambar 7. Grafik konsentrasi aktivitas halogen pada permukaan 
kolam terhadap waktu 
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Gambar 8. Grafik konsentrasi aktivitas hasil fisi volatil pada 
permukaan kolam terhadap waktu 
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Gambar 9. Grafik konsentrasi aktivitas gas mulia fisi pada 
permukaan kolam terhadap waktu 
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Gambar 10. Grafik konsentrasi aktivitas hasil korosi aktif pada 
permukaan kolam terhadap waktu 

K E S I M P U L A N 

Pada kejadian kehilangan daya listrik, pada RSG terjadi penurunan aliran 

sistem pendingin primer karena pompa mengalami coast down. Penurunan aliran 

tersebut memicu seram reaktor dan membukanya flap sirkulasi alami. Selanjutnya 

aliran dalam teras berbalik arah menjadi ke arah atas. Aliran balik ini 

mempertahankan aliran sistem pendinginan teras untuk beberapa saat. 

Berdasarkan hasil analisis unjuk kerja air kolam RSG pada kejadian 

kehilangan daya listrik diketahui bahwa setelah 3600 detik pertama setelah 

kejadian air kolam dapat berfungsi sebagai perisai radiasi dengan baik. Meskipun 

terjadi peningkatan aktivitas jenis air kolam pada permukaan tetapi aktivitasnya 
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sangat kecil. Sehingga cukup aman bagi operator yang mungkin berada di sekitar 

kolam. 
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LAMPIRAN 

Radionuklida yang terdapat pada air kolam reaktor 

Activated Water 

No Nuclides Half life 
1 N-16 7.35 s 
2 N-17 4.14 s 
3 0-19 29.4 s 

Halcgenides 

T No Nuclides Half life 
1 1-128 24.99 m 
2 1-131 8.141 d 
3 1-132 2.4 h 
4 1-133 20.5 h 
5 1-134 52.5 m 
S 1-135 6.66 h 
7 1-136 86 s 
8 Br-82 35.87 h 
9 Br-83 2.33 h 
10 Br-84 30 m 

Low Volatile Fission Product 

No Nuclides Half life 
i Sr-89 53 d 
2 Sr-90 28 y 
3 Y-90 61 h 
4 Y-91 61 d 
5 Zr-95 65 d 
6 Nb-95 35 d 
7 Ru-103 39.8 d 
3 Rh-103m 57 m 
9 Ru-106 1.0 y 
10 Rh-106 30 s 
1 1 Sn-125 9.4 d 
12 Sb-125 2.7 y 
13 Te-127m 9.3 h 
14 Te-129m 33.5 d 
15 Te-131m 24.8 m 
16 Te-132 77.7 h 
17 Cs-137 33 y 
13 Ba-140 12.8 d 
19 La-140 40.0 h 
20 Ce-141 33.1 d 
21 Ce-144 282 d 
22 Pr-144 17.5 m 
23 Nd-147 11.3 d 
24 Sm-151 73 y 
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Fission Noble Gas 

No Nuclides Half life 
1 Kr-83 1.86 h 
2 Kr-85 9.4 y 
3 Kr-85m 4.36 h 
4 Kr-87 78 m 
5 Kr-88 2.77 h 
6 Kr-89 3.18 m 
7 Kr-90 33 s 
8 Xe-131 1 2 d 
g Xe-133 5.27 d 
10 • Xe-133m 2.3 d 
11 Xe-135 9.13 h 
12 Xe-135m 15.6 m 
13 Xe-137 3.9 m 
14 Xe-138 1 7 m 

Activated Corrosion Product 

No Nuclides Half life 
1 Na-24 15 h 
2 Na-25 1 m 
3 AI-28 2.3 m 
4 Mg27 9.5 m 
5 Cr-51 27.8 d 
6 Mn-54 312.5 d 
7 Mn-56 2.58h 
8 Cc-58 70.8 d 
9 Co-60 5.27 a 
10 Ni-65 2.56 h 
11 Fe-59 44.6 d 
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SISTEM DATA AKUISISI UNTAI UJI TERMOHIDROLIKA 

KECELAKAAN ("BETA") 

O/e/?: Ahmad Abtokhi, Nurhanan, Sudarno, Edy Sumamo 

A B S T R A K 

SISTEM DATA AKUISISI UNTAI UJI TERMOHIDROLIKA 
KECELAKAAN. Teluh menjadi suatu kebutuhan akan sisitem akusisi data pada 
setiap instalasi baik teraplikasikan secara terpisah maupun secara terintegrasi. Hal 
ini penting mengingat sistem akuisisi data sangat dibutuhkan baik untuk 
pemantauan parameter-parameter sistem maupun untuk pengolahannya lebih 
lanjut guna memperoleh informasi yang diinginkan. Sistem akusisi data 16 kanal 
dengan menggunakan chip ADC 0804 sebagai pengolah sinyal analog ke digital 
telah dibuai untuk diaplikasikan pada instalasi termohidrolika Kecelakaan ("BETA") 
sebagai sarana untuk melakukan eksperimen-eksperimen-eksperimen pada kondisi 
kecelakaan (accident) terutama fenomena reflooding pada bundel uji (test section). 
Sistem ini dapat menampilkan paramete-parameter yang diakuisisi melalui suatu 
bentuk tampilan informasi yang dibuat dalam bahasa pemrograman DELPHI. 

A B S T R A C T 

DATA ACQUISITION SYSTEM ON BETA INSTALLATION. Data 
acquisition system is needed on every installation. This is important used to 
monitoring and processing data to get information desired. This system applied to 
"Beta" installation which is facility to carry out experiments on accident condition 
like as reflooding phenomena.in test section. The 16th channel data acquisition 
system is drived by ADC 0804 and programme application DELPHI. 
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PENDAHULUAN 

Akurasi dan kecepatan pengolah data sangat dibutuhkan dalam setiap 

instalasi. Hal ini sangat berkaitan dengan suatu sistem akuisisi data yang pada 

hakekatnya lebih luas cakupannya disamping akurasi dan kecepatan olah data 

tersebut. Sistem akuisisi data meliputi sistem sensor/tranduser dan sistem 

pengolahan sinyal analog ke dalam sinyal digital. Sehingga sistem akuisisi data 

merupakan sistem proses yang terintegrasi mulai dari sinyal yang dihasilkan oleh 

sensor/tranduser sampai menjadi informasi yang diinginkan. 

Dengan piranii sistem komputer maka sistem akuisisi data dapat lebih 

t ingkatkan kinerjanya sesuai dengan kinerja komputer itu sendiri. Namun demikian 

harus perlu diperhatikan kemampuan hardware dan software yang digunakan 

sehingga dapat menyesuaikan kinerja sistem komputer yang ada. Pada makalah ini 

akan dibuat sistem akuisisi data yang dapat diterapkan pada untai uji 

termohirdrolika kecelakaan ("BETA") yaitu suatu instalasi yang digunaka.i untuk 

eksperimen-eksperimen pada kondisi kecelakaan (accident) terutama untuk 

fenomena reflooding dalam bundel uji. Bagan skema untai uji termohidrolika 

kecelakaan ditunjukkan pada gambar 1. 

Gambar 1. Bagan skema Untai Uji Termohidrolika Kecelakaan ("BETA") 

LANDASAN TEORI 

SISTEM AKUISISI DATA 

Sebuah sistem akuisisi data (DAS), secara aktual berupa interface antara 

l ingkungan analog dengan lingkungan digital. Lingkungan analog meliputi 

tranduser/sensor dan pengkondisi sinyal dengan segala kelengkapannya, 

sedangkan lingkungan digital meliputi pengubah analog ke digital (ADC) dan 
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selanjutnya pengolah digital dilakukan oleh mikroprosesor dengan bantuan 

program aplikasi. 

Sensor 

Gambar 2. S is tem aku is is i data berbas is k o m p u t e r 

Struktur sistem akuisisi data meliputi jumlah besaran fisik yang akan 

diambil, variasi kecepatan perubahan serta tujuan atau fungsi dari sistem. 

Berdasarkan struktur input, ada 2 macam sistem akuisisi data : 

SINGLE CHANNEL DAS 

Sistem mempunyai struktur yang sederhana. Sistem dengan struktur ini 

dapat berupa open-loop, dengan kegunaan atau fungsi dari sistem ini terbatas 

hanya untuk pembacaan besaran fisik yang terukur secara digital untuk selanjutnya 

ditampilkan pada display/monitor dan merekamnya sebagai off-line processing 

(berupa file pada disk) atau mencetaknya pada printer. 

Jika sistem ini berupa close-loop, hasil pembacaan digunakan untuk 

pengontrolan suatu besaran tertentu untuk melaKukan setting suatu besaran pada 

level yang ditentukan atau secara sederhana dapat dikatakan untuk meregulasi 

suatu besaran tertentu. 

MULTICHANNEL DAS 

Jika sejumlah besaran harus dibaca secara simultan maka time division 

multiplexing digunakan untuk mengontrol pembacaan input. Multiplexer adalah 

komponen yang tersusun dari sejumlah switch analog yng mempunyai output 

terhubung secara bersamaan membentuk output tunggal dan inputnya menentukan 

jumlah input komponen tersebut. Membuka atau menutupnya switch dikontrol 

dengan addres kanal input, dimana logic input dikodekan dengan sejumlah bit. Satu 

bit addres channel dapat mengontrol 2 channel, dan r. bit dapat mengontrol 

sejumlah 2" channel. Multiplexer yang umum memiliki 4, 8 atau 16 channel. 

INTERFACE BUS UNTUK KOMPUTER PC 

Slot ekspansion IMB PC AT terdiri dari 62 pin bagian atas dan 36 pin 

bagian bawah yang terdiri dari dua sisi masing-masing 31 pin dan 18 pin, dimana 

untuk sisi sebelah kiri (sisi solder) disebut sisi B (terdiri dan B1 sampai B31) dan 
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sisi sebelah kanan (sisi komponen) disebut sisi A (A1 sampai A31). Demikian pul ; 

untuk bagian bawah 36 pin yang terdiri dari sisi kiri D (D1 samapi D18) dan sisi 

kanan C (C1 sampai C18). Untuk aplikasi 8 atau 16 bit proses cukup hanya dengan 

menggunakan bagian atas slot ISA saja. 

Berikut ini adalah penjelasan pin-pin s'nyal l/O kanal pada slot ekuanslon 

IBM PC AT. Seluruh jalur sinyal kompatibel dengan TTL. I/O adapter didesain untuk 

beban maksimum aua buah low power sehottky (LS) tiap jalur. 

A 0 - A 1 9 (l/O) 

Alamat bit 0 sampai 19 untuk alamat memori dan piranti l/O dalam sistem 

RESET DRV (O) 

Reset drive digunakan untuk mereset atau menginisialisasi sistem logika 

pada saat power up selama tegangan keluaran dalam keadaan low line. Sinyal 

reset ini aktif high. 

D0-D15 (l/O) 

Sinyal-sinyal ini menghasilkan bus dari bit 0 sampai bit 15 untuk 

mikroprosesor, memori dan piranti l/O. DO adalah bit LSB dan D15 Dit MSB. Pirant 

piranti 8 bit pada kanal l/O hanya digunakan D0-D7 untuk berkomunikasi 

mikroprosesor. 

IRQ3-IRQ7, IRQ9-IRQ12, DAN IRQ14-IRQ 15 (I) 

Interupt Request 3 sampai 7, 9 sampai 12 dan 14 sampai 15 digunakan 

untuk memberitahu mikroprosesor bahwa suatu piranti l/O membutuhkan 

pelayanan. Interup requst ini mempunyai tingkatan prioritas, dimana nomor kecii 

mempunyai prioritas yang lebih tinggi daripada nomor yang lebih besar. IRQ 

dibangkitkan bila data pada IRQ berubah dari LOW ke HIGH. Data ini harus tetap 

high sampai mikroprosesor mengenali interupt request tersebut. 

IOR DAN IOW (l/O) 

l/O READ menginstruksikan piranti l/O untuk memberikan data-datanya 

pada data bus. Sinyal ini aktif LOW. Sedang l/O WRITE menginstruksikan piranti 

l/O untuk membaca data pada data bus. Sinyal ini bisa dibangkitkan dari sistem 

mikroprosesor atau pengendali DMA pada kanal l/O. Sinyal ini aktif LOW. 
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A E N (O) 

Address Enable digunakan untuk mengatur mikroprosesor dan piranti kanal 

l/O untuk memungkinkan transfer DMA terjadi. Bila jalur ini aktif, pengendali DMA 

mengontrol address bus, dat3 bus read command (memori dan l/O) dan write 

command (memory dan l/O) 

BHE (l/O) 

Bus High Enable menandakan transfer data pada upper byte pada data 

bus yaitu D8 -D15 

l/O CS 16 (I) 

l/O 16 bit chip select memberitahukan kepada sistem bahwa data yang 

ditransfer adalah 16 bit, 1 wait state, i/O cycle. Sinyal ini dapat diperoleh dari 

address decoding. Sinyal ini aktif LOW dan dibangkitkan oleh tri state driver. 

P E N G A L A M A T A N l/O PORT IBM PC AT 

Setiap piranti l/O mempunyai address, yang disebut address l/O port. CPU 

dapat mengakses piranti l/O pada satu saat dengan memberikan l/O port yang 

sesuai dengan jalur data. Pada tabel 1 ditunjukkan alamat-alamat l/O yang dapat di 

akses. Dari tabel tersebut diketahui ada beberapa ruang bebas yaitu pada daerah 

prototype card yang beralamat 300H sampai 31 FH. Pada alamat inilah nantinya 

piranti antarmuka akan ditempatkan. 

Tabel 1 . A l a m a t l/O yang dapat d iakses 

*?^1HMRan^eW* 
000 - 01F DMA controller 1 8237A-5 
020 - 03F Interupt controller 1, 
0 4 0 - 0 6 F Timer 8254-2 
060 - 06F 8042 (keyboard) 
070 - 07F Real Time Clock, NMI 
0 8 0 - 0 8 F DMA Page register, 74LS612 
0A0 - 0BF Interupt controller 2, 8259A 
0 C 0 - 0 D F DMA controller 2, 8237A-5 

0F0 Clear math coprocessor 
0F1 Reset math coprocessor 

0 F 8 - 0 F F Math Coprocessor 
1 F 0 - 1F8 Fixed Disk 
200 - 207 Game I/O 
278 - 27F Paralel Printer Port 1 
2 F 8 - 2 F F Serial Port2 
3 0 0 - 31F Prototype Card 
360 - 36F Reserved 
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378 - 37F Paralel printe port 2 
3 8 0 - 3 8 F SDLC, Bisyncronous 2 
3A0 - 3AF Bisyncronous 1 
3 B 0 - 3 B F Mono display dan printer 
3C0 - 3CF Reserved 
3 D 0 - 3 D F Color/Graphics Monitor Adapter 
3 E 0 - 3 F 7 Diskette Controller 
3 F 8 - 3 F F Serial port 

PROGRAMABLE PERIPHERAL INTERFACE 

PPI 8225 dari INTEL adalah chip paralel yang sederhana. Keuntungan 

utamanya adaiah interface yang sederhana dari 8 port 8 bit bidirectional. PPI 

mengandung register control dan tiga port terpisah yang mampu dialamati, disebut 

port A, B dan C. 

Diakses tidaknya PPI ini ditentukan dari sinyal pada pin CS dan arah akses 

sesuai dengan sinyal RD dan WR. Pin AO dan A1 menentukan register mana yang 

dialamati. Tabel 2. menunjukkan bagaimana 4 buah internal register (port) diakses 

untuk operasi pembacaan dan operasi penulisan oleh CPU. 

Tabe l 2. Tabel kebenaran 8255 

A1 AO RD WR CS Keterangan 
0 0 0 1 0 Port A => data bus 
0 1 0 1 0 Port B => data bus 
1 0 0 1 0 Port C => data bus 
0 0 1 0 0 Data bus => port A 
0 1 1 0 0 Data bus ^> port B 
1 0 1 0 0 Data bus => port C 
1 1 1 0 0 Data bus => control 
X X X X 1 Data bus => tri state 
1 1 0 1 0 Ilegal condition 
X X 1 1 0 Data bus => tri state 

FUNGSI PIN PPI 8255 

CS (CHIP S E L E C T ) : 

Input "LOW" akan mengaktifkan IC sehingga dapat dipakai untuk 

komunikasi data antara PPI 8255 dengan CPU 

RD (READ) : 

Input "LOW" akan mengaktifkan IC sehingga dapat mengambil data dan 

status dari luar CPU 
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WR (WRITE) : 

Input " L O W akan mengaktifkan IC sehingga dapat mengirim data dan 

status dari CPU ke piranti luar 

AO DAN Al : 

Pin ini digunakan untuk memilih port yang akan digunakan. 

RESET : 

Jika input "HIGH" maka IC akan menghapus semua register dan port A,B, 

C dan diset dalam mode input. 

P O R T A , B DAN C : 

PPI 8255 ini berisi 3 port 8 bit (A, B dan C). Semua port dapat 

dikonfigurasikan sesuai dengan karakteristik fungsinya yang ditentukan dari 

programnya. Port ini dapat dibagi menjadi 4 bit port tergantung kepada kontrol 

modenya. Masing-masing 4 bit latch dapat digunakan untuk output sinyal kontrol 

dan input sinyal status. Karena bit-bit dalam port C kadang-kadang digunakan 

sebagai bit kontrol, 8255 dirancang sehingga bit-bit itu dapat dikeluarkan secara 

individu menggunakan instruksi set reset ketika PPI menerima satu byte yang 

diarahkan ke register instruksi set reset. Sedang ketika PPI menerima satu byte 

yang diarahkan ke register kontrol, PPI akan mernerikasa data 7. Jika berharga 1 

maka datanya ditransfer ke register kontrol tetapi jika berharga 0 datanya 

diperlukan sebagai i ns t ruks i set reset. 
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D7 D6 D5 D4 

3.1 D 
3 

3.2. D 
2 

3.3, D 
1 

3.4. D 
O 

Port C lower : 

I 0 : output 
| I : input 

Port B, 0 : output 
I : input 

Mode 0 : 0 
1 : 1 

Port C Upper, 0 : output 
1 : input 

Port A, 0 : output 
I : input 

ModeO : 00, Mode 1 : 01 , Mode 2 : I0 

set flag 

Gambar 3. Format con t ro l w o r d 
Bit-bit dalam tiga port dihubungkan ke pin-pin yang dapat dihubungkan ke 

piranti l/O. Bit-bit ini dioagi dalam group A dan B, dimana group A terdiri dari bit-bit 

output dan 4 bit MSB port C sedang group B terdiri dari port B dan 4 bit LSL port C. 

Kegunaan dari masing-masing group dikontrol ole mode yang berhubungan 

dengannya. Mode-mode tersebut ditentukan oleh isi register kontrol seperti pada 

gambar 5. Group A dihubungkan dengan satu dari tiga mode yaitu: mode 0, 1 dan 

2, sedang group B dapat dihubungkan dengan satu dari dua mode yaitu ; mode 0 

dan 1. 

Dari gambar 3 di atas terlihat bahwa bit DO sampai D2 merupakan bagian 

group B. Bit DO mengatur 4 bit bawah port C yaiotu sebagai input jika logikanya 

HIDH dan sebagai output j ika logikanya LOW. Bit D1 mengatur fungsi port B 

sebagai input jika logikanya HIGH dan output jika logikanya LOW. Bit D2 

menetukan mode operasi dai i port B dimana terdapat 2 mode operasi yaitu mode 0 

jika logikanya LOW dan mode 1 jika logikanya HIGH. Sedang bit D3 sampai D6 

merupakan bagian group A dimana D3 menetukan operasi kerja 4 bit atas port C 

dan D4 untuk operasi kerja port A. Untuk D5 dan D6 berfungsi untuk memilih salah 
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satu dari 3 mode operasi yaitu : mode 0, 1 dan 2. Bit D / merupakan mode set flag 

yang harus HIGH jika mode operasi akan diub?,h. 

MODE OPERASI PPI 8255 

MODE 0 : BASIC INPUT/OUTPUT 

Disebut juga mode operasi l/O sederhana. Pada mode ini port berfungsi 

sebagai masukan atau keluaran tanpa strobe. Bila port A dan B bekerja dalam 

mode ini, maka port C dapat bekerja sebagai 8 bit dan juga dapat bekerja sebagai 

port 4bit secara terpisah. Bila digunakan sebagai keluaran, port C secara teroisah 

dapat di set dan reset dengan mengirim sinyal control word tertentu ke alamat 

register kontrol. 

MODE 1 : STROBED INPUT/OUTPUT 

Jika diinginkan port A dan B bekerja sebagai masukan dan keluaran strobe, 

maka port harus diinidialisasi pada mode 1. Pada mode ini beberapa pin dari port C 

difungsikan sebagai jalur strobe. PCO, PC1 , PC2 difungsikan sebagai strobe untuk 

jalur port B. Jika port A diinisialisasikan sebagai port keluaran hanshake, maka 

PC3,PC6,PC7 berfungsi sebagai seinyal handshake. PC4, PC5 dapat digunakan 

sebagai jalur masukan atau keluaran. 

MODE 2 : BI-DIRECTIONAL BUS 

Hanya port A yang dapat diinisialisasikan pada mode 2. Port A dapat 

digunakan sebagai transfer data 2 arah. PC3 sampai PC7 digunakan sebagai jalur 

strobe untuk port A dan PCO sampai PC2 dapat digunakan sebagai masukan atau 

keluaran bila port B digunakan dalam mode 0. Bila port B dalam mode 1 , maka 

PCO sampai PC2 digunakan sebagai strobe untuk port B. 

PENGUBAH ANALOG KE DIGITAL 

Sistem komputer atau mikroprosesor hanya dapat mengolah data dalam 

bentuk sinyal digital. Oleh karena itu segala sesuatu yang akan diolah olehnya 

hai us diubah terlebih dahulu kedalam bentuk sinyal digital. Fungsi dasar dari piranti 

pengubah analog ke digital (ADC) adalah mengubah tegangan analog ke bentuk 

biner, sehingga dapat diolah oleh komputer. Tegangan analog yang merupakan 

masukan ADC dapat berasal dari tranduser/sensor atau sumber tegangan lain. 

Tegangan listrik inilah yang diubah oleh ADC menjadi bentuk sinyal digital yang 
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sebanding dengan besaran sinyal analog. Kode biner hasil konversi ini kemudian 

diolah oleh komputer lewat data bus-nya. 

TATA KERJA 

Dalam tata kerja ini meliputi perancangan modul ADC dan beberapa 

rangkaian pendukung dari sistem akuisisi data yang digunakan. Untuk modul terdiri 

dari rangkaian PPI 8255 dan rangkaian ADC, sedang yang termasuk rangkaian 

pendukung yaitu, preamp untuk termokopel dan buffer (amplifier) 16 kanal. Sep-.rti 

tampak pada gambar 4. 

1 

Sensor — 1 « PREAMP BUFFER ADC j p, Interface 
KvMYipu'ver 

r C 

Penkondisi Modul ADC 
Sinyal 

Gambar 4. Skema perancangan 

R A N C A N G A N PPI 8255 

Telah diketahui bahwa alamat yang akan digunakan oleh rangkaian ini 

300H-304H (seperti pada alamat yang telah tersedia oleh komputer) dan 

berdasarkan pin-pin pada slot komputer dapat dijabarkan dalam bentuk BCD 

seperti pada tabel dibawah i n i : 

Tabe l 3. Pengkodean a lamat da lam BCD 

A9 " A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 AO 
300H 1 ' " 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 
301H 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
302H 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
303H 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

Alamat yang sama A 2 - A 9 didecoding dengan menggunakan IC decoder 

74LS138, sedang AO - A1 diberikan ke pin PPI sebagai selektor. 

A2 - A4 didecoding dengan 74LS138 

A5 - A7 didecoding dengan gerbang OR (74LS32) dan keluaranya untuk 

membuka gate 74LS138 

A8 - A 9 digunakan sebagai gate pembuka bagi 74LS138 

AEN (Address Enable) digunakan untuk membuka gate 74LS138 dan juga 

berfungsi untuk membedakan fungsi l/O dan Memori. Jika AEN ="0", maka 
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komputer mengakses l/O dan jika AEN = " 1 " , maka komputer mengakses memori. 

Gambar rangkaian PPI 8255 seperti pada gambar 5. 

D o- D 

Y 4 - 1 1 0000 0000 
300 

Y 5 - 1 1 0000 0100 
304 

D O 

D : 

D 2 

D 3 

D 4 

D 5 

D 6 

D 7 

R D 

W R 

A 0 
A I 

R E S E T 

C S 

P P I 

P A 7 

P B O 

P B 7 

P C O 

P C 7 

Gambar 5. Rangkaian PPI 8255 

RANCANGAN RANGKAIAN ADC 0804 

Pengubah A/D yang digunakan adalah ADC 0804 dengan resolusi 8 bit 

dengan konfigurasi seperti yang ditunjukkan pada gambar 5. ADC ini menggunakan 

aproksimasi berturut-turut untuk mengkonversi masukan analog (0 -5 V) menjadi 

data digital 8 bit yang ekivalen dan mempunyai pembangkit pulsa seserpih (on 

Chip), yang membutuhkan catu tegangan 5 Volt, serta mempunyai waktu konversi 

optimum sekitar 100 uS. 

Pin 11 -18 merupakan pin keluaran digital tiga keadaan (three state) yang 

dapat dihubungkan dengan bus data/alamat. Bila CS dalam keadaan high, maka 

ADC tidak akan aktif, sebaliknya ADC akan aktif. Bila RD dalam keadaan high, 

maka pin 11-18 akan mengambang. Oleh karena itu sepaya ADC terus-menerus 

mengeluarkan data digital maka CS dan RD harus dalam keadaan low (diground). 
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Vcc 

ft C L K R 

W R C L K I N 

INTR 
Vin(+) 

DB 7 
Vin(+) 

DB 6 Vin(-) 

DB 5 A/D 
DB 4 A G N D 
DB 3 

DB 2 V Ref72 

DB l 

DB 0 D G N D 

Gambar 6. Kon f igu ras i ADC 0804 

Jika pin WR menjadi low maka konverter akan mengalami reset, dan ketika 

keadaan sebaliknya maka konversi segera dimulai. INTR akan menjadi high pada 

saat memulai konversi, dan menjadi rendah apabila selesai konversi. Supaya ADC 

melakukan konversi A/D terus-menerus maka WR dihubungkan dengan INTR. 

Frekuensi detak (Clock) ADC 0804 harus terletak dalam daerah frekuensi 

100-800 kHZ. Dengan cara menghubungkan hambatan R dan kapasitor C seperti 

pada gambar rangkaian pengubah A/D, maka pendetak di dalam serpih akan aktif. 

frekuensi detak internal dapat di.entukan sebesar: 

= 6 0 7 K H z 
RC \0Kx\50p 

Pin 6 dan 7 adalah masukan diferensial bagi masukan analog. Untuk 

memperoleh masukan positif bersisi tunggal, maka pin 7 diground, dan sebaliknya. 

Atau mengakti fkan kedua pin untuk masukan differensial. Pin 9 tidak dihubungkan 

maka V ref berharga sama dengan Vcc. Ini berarti catu tegangan + 5Volt 

memberikan suatu jangkauan masukan analog 0 sampai + 5Volt bagi masukan 

positif berisisi tunggal. 

218 

file:///0Kx/50p


Proslding Presentasi Ilmiah Teknologi Keselamatan Nukllr-V. 
Serpong, 28 Juni 2000 

ISSN No.: 1410-0533 
P2TKN-BATAN 

i 470 L.M336 

T/r lk 

+ 5 V 

< PC I 
< PCO 

PC 7 

PBO 

P B 7 

Gambar 7. Rangka ian Pengubah A n a l o g ke Dig i ta l 

ADC 0804 mempunyai dua hubungan ground, yaitu A G N D (pin 8) dan 

DGND (pin10). Keduanya harus diground. Pin 20 dihubungkan ke. catu tegangan + 

5 Volt. Jangkauan tegangan yang diterima ADC dari penguat tegangan sensor 

berkisar 0-5volt . ADC 0804 merupakan ADC 8 bit dan memeil iki 255 level 

kuantisasi. Sehingga di dapat bit resolusi sebesar : 

RES = ( 3 ~ g ) K o / * = 0,0\96Volt/step = 0,02Volt I step 
Pada dasarnya ADC 0804 merupakan IC masukan tunggal maka untuk 

mendapatkan masukan 16 kanal dilengkapi dengan rangkaian multiplexer dengan 

menggunakan 2 buah IC 4051 (untuk 8 kanal) dengan selektor sebuah transistor 

TR 9013. Sehingga kerja dari IC 4051 tidak mungkin bersamaan. 

Perlu di perhatikan bahwa untuk membatasi tegangan Isinyal input hingga 

maksimum tegangan yang dapat masuk ke ADC maka dibuat rangkaian proteksi 

pada sisi input ADC. Rangkaian ini bekerja pada titik pertemuan diode IN41148 

2 1 9 



Prosiding Presentasi Ilmiah Teknologi Keselamatan Nuklir-V 
Serpong, 28 Juni 2000 

ISSN No.: 1410-0533 
P2TKN-BATAN 

dimana harga berbagai input positif akan bernilai 5,3 Volt yang merupakan 

penjumlahan dari tegangan pada diode sebesar 0,6 volt dan diode zener yang 

terpasang sebesar 4 , 7 volt. 

R A N C A N G A N RANGKAIAN PENDUKUNG. 

Rangkaian pendukung terdiri dari rangkaian amplifier dengan penguatan 1 

untuk 16 kanal dan rangkaian preamp untuk termokopel. Kedua rangkaian tersebut 

pada dasarnya hanya merupakan rangkaian Op-Amp biasa yang telah disesuaikan 

dengan input sehingga diperoleh output yang dinginkan. 

MEMBUAT PROGRAM SOFTWARE 

Bahasa aplikasi yang digunakan adalah DELPHI 3.0 yang merupakan 

bentuk visual dari bahasa PASCAL. Dengan menggunakan bahasa ini diharapkan 

pembuatan program lebih familiar dengan fasilitas yang ada pada tool box. Tahap 

pertama dalam program ini tentunya di lakukan inisialisasi program yang 

disesuaikan dengan rancangan perangkat kerasnya, sehingga komputer dapat 

berkomunikasi dengan piranti luar terutama dengan PPI 8255 dan proses 

pembacaan data oleh ADC modul. Selanjutnya program disempurnakan dengan 

mengoptimalkan fasilitas yang ada untuk keperluan proses program akuisisi. 
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HASIL DAN P E M B A H A S A N 

Hasil pembuatan program tampilan sistem akuisisi data dengan 16 

masukan dapat dilihat pada gambar 8. Pada gambar tesebut dapat dibagi dalam 4 

group. Group pertama adalah gambar grafik sinyal dari masukan yang dipilih oleh 

fasilitas up down pada channel on main display. Group kedua merupakan tampilan 

angka dari ke-16 sinyal masukan. Group ketiga merupakan informasi kapan waktu 

dan tanggal serta mulai proses akuisisi 

Gambar 8. Gambar tamp i lan Sis tem data aku is is i d i lakukan. Dan g roup 
keempat ada lah pengenda l i p roses akuis is i data. 

Pada tampilan grafik yang merupakan visualisasi dari salah satu kanal 

yang dipilih sebenarnya hanya memberikan gambaran suatu tren (kecenderungan) 

dari kondisi parameter yang diukur dapat diamat:, mengingat nilai pengukuran 

sebelumnya masih tersimpan dalam hasil jejak yang ditampilkan. Sedangkan hasil 

dari ke-16 masukan yang berbentuk angka akan digunakan sebagai hasil dari 

Droses akuisisi yang akan dicatat dan di simpan ke dalam file dengan nama file : isi 

dari date .text. 

Ke-16 sinyal masukan hanya digunakan sebagai pengukuran terhadap 

parameter temperatur pada bagian bundel uji dengan menggunakan sensor 

termokopel type K (0-800°C). Sehingga pada program perlu dilakukan konversi 
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balik tegangan ke temperatur yang sebelumnya telah dilakukan konversi 

temperatur ke tegangan oleh preamp. Persamaan konversi balik tersebut adalah : 

T = A V + C 

T : temperatur 

V : tegangan 

A : faktor konversi = 160 

C : faktor koreksi 

Faktor koreksi ini idealnya berharga 0, namun jika masih terdapat 

penyimpangan dari nilai minimum atau maksimum maka harga faktor koreskisi ini 

dapat disesuikan dengan nilai penyimpangan tersebut asal dalam toleransi yang 

dii j inkan. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Telah dilakukan pembuatan rancang bangun sistem akuisisi data yang 

dapat diaplikasikan pada untai uji termohidrolika kecelakaan ("Beta"). Sistem ini 

terdiri dari 16 kanal masukan dari parameter temperatur yang mewakili kondisi 

pada bagian bundel uji (Test Section) yang akan digunakan untuk eksperimen-

eksperimen pada kondisi kecelakaan (accident) terutama untuk fenomena 

reflooding. Parameter-parameter lain memang tidak dicakup dalam sistem ini 

mengingat konsentrasi utama pengamatan pada parameter temperatur test section. 

Disadari pula bahwa sistem ini masih sangat sederhana jika dibandingkan 

dengan modul sistem akuisisi data yang ada dipasaran ditinjau dari segi kinerjanya 

Namun secara prinsip dapat menjawab persoalan akan kebutuhan sistem akuisisi 

data yang diperlukan pada setiap instalasi terutama instalasi-instalasi baru dewo-sj 

ini. 
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PENGEMBANGAN PROGRAM KOMPUTASI TERMOHIDRAULIKA 
SATU FASA MULTIDIMENSI 

O/t h : Anhar R. Antariksawan, Ismu Handoyo 

A B S T R A K 

Pengembangan Program Komputasi Termohidraulika Satu Fasa 
Multidimensi. Telah disusun program perhitungan dinamika fluida untuk aliran 
viskos dan inkompresibel. Program ditulis menggunakan perangkat lunak MA TLAB. 
Sebagai studi kasus adalah aliran akibat gerakan relatif diantara dua bidang datar 
paralel. Hasil perhitungan dengan program ini dibandingkan dengan penyelesaian 
analitis (teoritis). Hasil kedua perhitungan tersebut sama. 

A B S T R A K 

Development of Thermal-hydraulic Computational Program for Single 
Phase Multidimenslon Flow. A computational fluid dynamic had been constructed 
for viscous and incompressible flow. The program was wrote using MATLAB 
software. As a case study is the flow induced by relative motion between two 
parallel plates. The program calculation result was compared with analytical 
solution. Both are well agreed. 
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PENDAHULUAN 

Program komputasi termohidraulika sebagai salah satu alat dalam bidang 

penelitian telah berkembang pesat. Dengan menggunakan program komputasi 

tersebut dapat dilakukan "eksperimen" numerik yang variatif. Hampir tak 

terbatasnya rentang dan variasi berbagai parameter membuat program komputasi 

numerik menjadi aiat analisis yang sangat baik. Dari aspek fleksibilitas, program 

komputasi numerik lebih "unggul" daripada penelitian melalui eksperimen 

menggunakan perangkat keras. Namun demikian, harus diakui tidak serr-:a 

fenomena d2pat diterjemahkan dalam model-model numerik tanpa bantuan data 

eksperimental. Sehingga, dapat dikatakan bahwa aspek komputasi numerik dan 

eksperimen adalah dua aspeK komplementer. Keduanya harus dikembangkan 

untuk mendorong hasil penelitian yang maksimal. 

Dalam konteks tersebut, di Bidang Analisis Risiko dan Mitigasi Kecelakaan 

(BARMiK) yang mempunyai kegiatan baik dalam aspek komputasi numerik maupun 

eksperimen tengah diupayakan untuk mengembangkan keduanya secara paralel; 

hasil eksperimen diharapkan dapat dimanfaatkan untuk komputasi numerik dan 

sebaliknya. Pengembangan kegiatan komputasi numerik dilakukan dengan dua 

jalan, pertama memaksimalkan penggunaan analytical computer codes yang ada, 

dan kedua mengembangkan program komputasi secara mandiri. Laporan teknis ini 

akan menyampaikan salah satu hasil upaya pengembangan program komoutasi 

numerik tersebut. Program komputasi ini diarahkan untuk pengembangan program 

komputasi dinamika fluida (computational fluid dynamic, CFD) yang akan banyak 

bermanfaat untuk penelitian bidang termohidraulika. Pada tahap awal yang 

dipelajari adalah aliran fluida vikos, inkompresibel, fasa tunggal, isotermal dan dua 

dimensi. Penyelesaian persamaan Navier-Stokes yang menjadi dasar persamaan 

matematis menggunakan teknik numerik yang disebut Teknik Koreksi Tekanan 

(Pressure Correction Technique). Untuk pemrograman digunakan MATLAB. 

TEORI 

Persamaan Navier-Stokes 

Untuk aliran inkompresibel, persamaan Navier Stokes diperoleh dari 

persamaan untuk aliran kompresibel dengan memasukkan massa jenis konstan. 

Sehingga persamaan kontinyuitas dapat ditulis sebagai berikut: 

W.V=0 (D 
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atau 

^ + * = 0 (2) 
dx dy 
Dengan asumsi viskositas u. konstan persamaan momentum (dengan 

mengabaikan gaya berat) menjadi: 

Arah sumbu x 

Du dp „ (f u d 
p—=—-+2u—-+u— 

Arah sumbu y 

(3) 

Dv dp d 
p — + / y — 

Dt dy du. 
—+-
dx dy 

Dari persamaan (2) diperoleh: 

( 4 ) 

du _ dv 

dx dy 
Deferensialkan persaman (5) te> hadap x, 

(5) 

-v2 

O u d2v 

dx2 dxdy 
(6) 

Tambahkan rfu/d/7 pada kedua ruas persamaan (6) dan kalikan dengan pi 
diperoleh: 

d2u d2u d2v 
lu.—- = u.—- -u 
^ c V ^dx2 oxdy 

Substitusikan persamaan (7) ke persamaan (3): 

(7) 

Du dp d2u d2v d2v d2u 
p— = — - + u—-~u +M i - — -
' Dt dx dx2 dxdy dxdy dy2 

Pada akhirnya diperoleh: 

Du__dp_ (d_u dhi) 
PDt~ dx+\dx2+dy: 

atau 

Du dp — j 
p—=-—+ifru 

Dt dx ' 

(8) 

(9) 

( 1 0 ) 
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Untuk persamaan momentum ke arah sumbu y dapat dilakukan penurunan 

yang sama sehingga diperoleh: 

Persamaan kontinyuitas dan persamaan momentum di atas didisKretkan 

dengan metode beda hingga [finite difference) menggunakan kisi simpul selang-

seling (staggered grid) seperti ditunjukkan pada Gambar 1 . 

Dengan kisi simpul selang-seling pada prinsipnya adalah menghitung 

tekanan dan kecepatan pada simpul yang berbeda. Tekanan dihitung pada simpul 

• , yaitu (i-1,j), (i,j), (i+1.j), (i,j+1) dan (i,j-1) dan seterusnya. Sedangkan kecepatan 

dihitung pada simpul O, yaitu (i-VS,j), (i+Vi.j), (ij+Vz) dan (i,j-Vi) dan seterusnya. 

Keuntungan menggunakan kisi simpul ini dapat diilustrasikan sebagai 

berikut: misalnya menghitung kecepatan pada simpul u ( i+Vi j ) , diskretisasi dp.'dx 

menghasilkan (p(i-t 1 ,j)-p(i.j))/Ax yang merupakan gradien tekanan berdasarkan dua 

simpul tekanan berurutan. Hal ini tidak diperoleh jika menggunakan kisi s i m p . 

yang sama untuk tekanan dan kecepatan. Namun demikian dengan kisi simpu, 

selang-seling jumlah simpul menjadi lebih bany ik dan pemrograman menjadi 

sedikit lebih kompleks. 

Tekn ik Koreks i Tekanan 

Teknik penyelesaian numerik ini dikembangkan oleh Patankar [ 1 ] . Teknik 

Koreksi Tekanan pada dasarnya adalah pendekatan iteratif yang menggunakan 

dasar-dasar logika fisis untuk melakukan iterasi berikutnya berdasarkan hasil iterasi 

sebelumnya. 

Dasar proses berfikirnya adalah sebagai berikut [2]: 

1 . Mulai prosas iterasi dengan harga tebakan medan tekanan (p*) 

2. Menghitung kecepatan u,v dari persamaan momentum dengan 

menggunakan harga p* (harga u, v yang diperoleh diberi notasi u* dan v*) 

3. Karena harga u* dan v* adalah harga tebakan, maka apabila disubstitusikan 

ke dalam persamaan kontinyuitas sangat mungkin tidak akan memenuhi 

D " _ bp 
Dt~ dy 

( I I ) 

atau 

(12) 

DISKRETISASI 
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persamaan tersebut. Oleh karena itu menggunakan persamaan kontinyuitas 

disusun koreksi tekanan p' yang apabila ditambahkan pada p* akan 

menghasilkan harga kecepatan yang lebih mendekati persamaan 

kontinyuitas yang harus dipenuhi. Harga tekanan terkoreksi adalah: 

p - p * + p ' 
Sedangkan harga kecepatan yang bersesuaian adalah: 

u = u* + u ' 
v = v* + v' 

Diskretisasi 

Dalam bentuk persamaan konservatif, persamaan kontinyuitas dapat ditulis: 

d(pu) | d(/7vQ^Q (13) 
dx dy 
Sedangkan, persamaan momentum ke arah sumbu x dan y dapat ditulis 

sebagai berikut: 

d(pu) ( d(pu2) | d(puv) _ dp (d2 u ] d V 
dt dx dy dx \^dx2 dy2 

dan 

( 1 4 ) 

d(pv) [ djpuv) | djpv2) _ dp ('d2v | d V 
dt dx dy dy ydx2 dy2, 

(15) 

Diskretisasi yang dilakukan dengan selisih tengah (central difference) 

menghasilkan: 

Persamaan kontinyuitas: 

Ax 
Persamaan Momentum: 

arah sumbu x: 

Ay 
( 1 6 ) 

PM.j -Pt., u,+vi.) ^ i . u j j + W I - W J J +
M u w i j » i ^ W I . I I I ; " ' ' " I . W J J - I 

(Av)3 
07) 
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atau: 

A/ 

dengan 

A = -

(18) 

2Ax 2A^ 

(Ax) 2 (Ay) 2 

(19) 

arah sumbu y: 

At 

dengan 

5 = -

( 2 0 

1 
2Ax 2Ay 

+ u 
V —AV + V V — Z V + V ;+l./+l/2 *"viJ*U2 / - I . / + I / 2 ',/+3/2 *"yl,j+\ll ^Vl.j-\I2 

( 2 1 ) 
( A . ) 2 ( A X ) 2 

Pada persamaan (19) dan (21), 

v = l / 2 ( v . v < 1 / 1 + v , . + , , . + l / 2 ) 

v = l / 2 ( v , / . l / 2 + v i + , , _ 1 / 2 ) 

dan 

" = 1 / 2 ( 1 / , . . , , 2 i / + «,_, /2.7 .1) 

" = l / 2 ( w i + ; / 2 y + w / + 1 / 2 ; + 1 ) 

Selanjutnya, akan dicari persamaan tekanan koreksi p' yang memenuhi 

persamaan kontinyuitas dengan syarat apabila perhitungan konvergen p' akan 

mendekati nol. Dengan memanfaatkan persamaan di atas yang disubstitusikan ke 

persamaan kontinyuitas, serta mengasumsikan A', B', (pu') dan (pv') sama dengan 

nol dapat diperoleh: 
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aPi.i +bP,+u +bP,-ij +cPi.J+l + CP,.M +d = 0 (22) 
dengan 

a = Z - + 
[ ( A x ) 2 (AyY 

(Ax)2 

At 

( A j ) 2 

Algor i tma 

Perhitungan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Tetapkan harga prediksi p* 

2. Selesaikan persamaan (18) dan (20) untuk memperoleh harga pu* dan pv* 

untuk semua titik internal 

3. Substitusikan harga pu* dan pv* ke persamaan (22) untuk memperoleh p' 

dengan metode relaksasi [3] 

4. Hitung harga p dari harga tebakan awal ditambah harga p' 

5. Harga p yang diperoleh pada langkah 4 digunakan untuk menyelesaikan 

persamaan momentum kembali sebagai harga tebakan p yang baru. 

Langkah 2 sampai dengan 5 diulang hingga konvergen 

APLIKASI NUMERIK 

Teknik penyelesaian numerik di atas akan dicoba diaplikasikan untuk 

menyelesaikan satu kasus aliran fluida viskos, inkompresibel. Akan ditinjau aliran 

fluida yang terletak diantara dua bidang datar. Jarak keduanya adalah h (Gambar 

2). Diasumsikan bahwa bidang datar tersebut tak berhingga panjang dan lebarnya, 

sehingga aliran hanya ke satu arah aksial (sumbu x). Bidang datar sebelah atas 

bergerak dengan kecepatan V m/detik tanpa ada gradien tekanan. 

Harga-harga yang diambil untuk contoh kasus ini adalah: 

Jarak antar dua plat, h = 0,01 ft (0,0033 m) 

Panjang plat, L = 0,5 ft (0,165 m) 

Kecepatan plat, V = 1,0 ft/sec (0,33 m/s) 

Massa jenis fluida, p = 0,075 lb/ft 3 (1,2047 kg/m 3 ) 
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Konduktivitas termal fluida, u =t 12,21 10-6 Ib/ft s (18,17 Pa.s ) 

Perhitungan akan dilakukan untuk memperoleh medan kecepatan pada 

kondisi tunak. Nodalisasi ke arah sumbu x, y dan diskretisasi waktu dipilih: 

Ax = 0,5/20 = 0,025 ft (0,00825 m) 

Ay = 0,01/10 = 0,001 ft (0,00033 m) 

At 0,001 detik 

Program perhitungan disusun dengan menggunakan perangkat lunak 

MATLAB. Listing program ditunjukkan pada Lampiran. Program ini dapat dibedakan 

dalam beberapa bagian dengan urutan: definisi geometri, nodalisasi, data sitai 

termodinamika, penyusunan matriks dan kondisi awal, serta penetapan kondisi 

batas. Sedang pada bagian berikutnya adalah perhitungannya. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian perhitungan tekanan koreksi yang digunakan adalah metode 

relaksasi dan mcngunakan variabel a sebagai faktor underrelaxation. Perubahan 

harga faktor ini mempengaruhi jumlah iterasi yang dibutuhkan untuk konvergen 

Tabel 1 memperlihatkan hasil optimasi untuk beberapa harga a yang dipilih. Dari 

hasil di atas untuk perhitungan akan digunakan harga a = 0,05. 

Sebelum verifikasi hasil, terlebih dahulu akan dilakukan verifikasi untuk 

mengetahui apakah proses iterasi berjalan baik atau tidak. Untuk itu, pada satu 

simpul, yaitu simpul (15,8), pada kondisi awal diberikan kecepatan v ke arah sumbu 

y sebesar 0,5 ft/s (0,17 m/detik). Karena diketahui bahwa pada akhirnya kecepatan 

ke arah sumbu y tersebut akan nol (lihat penyelesaian analitis di bawah), maka 

iterasi akan berjalan baik apabila perubahan dari satu iterasi ke iterasi berikutnyr 

semakin mendekati harga nol. Gambar 3 memperlihatkan perubahan harga 

kecepatan v pada satu kolom simpul untuk beberapa kali iterasi. 

Dengan data yang ditetapkan seperti di atas, hasil perhitungan untuk 

kecepatan u pada satu penampang ditunjukkan pada Tabel 2. Terlihat bahwa 

kecepatan ke arah sumbu x pada satu penampang merupakan fungsi linier dari 

jarak antara kedua pelat sejajar. Kecepatan terbesar adalah pada titik yang 

mengalir bersama plat di bagian atas. Sedangkan pada plat yang diam kecepatan 

aliran nol. 
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Untuk verifikasi hasil perhitungan tersebut dilakukan perhitungan analitis. 

Secara analitis penyelesaian persamaan kontinyuitas dan momentum untuk aliran 

tersebut di atas adalah [4]: 

u = v \ (23) 
h 

Kecepatan ke arah sumbu y di semua titik sama dengan nol (v = 0 m/detik). 

Untuk harga jarak dan kecepatan yang ditetapkan hasil perhitungan analitis 

ditunjukkan pada Tabel 2. 

Dengan membandingkan kedua hasil perhitungan tersebut dapat terlihat 

bahwa hasil perhitungan program sama dengan hasil perhitungan analitis. Hal ini 

menunjukkan bahwa teknik penyelesaian numerik dapat dipergunakan dengan baik 

dalam kasus ini. 

KESIMPULAN 

Program komputasi termohidraulika yang disusun, yaitu menggunakan 

Teknik Koreksi Tekanan, telah dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus aliran 

fluida viskos, inkompresibel akibat gerakan relatif antara dua bidang datar sejajar 

yang mengapit. Konvergensi yang cukup lama (memerlukan iterasi perhitungan 

ribuan kali) merupakan kelemahan yang periu diperbaiki. Selain itu, program ini 

perlu masih diverifikasi untuk perhitungan pada kasus-kasus aliran fluida viskos 

yang lain. 

DAFTAR SIMBOL 

h Jarak pelat (m) V Kecepatan fluida ke arah sumbu y 
(m/detik) 

'.J 
L 
P 
t 
u 

Simpul / node V 
Panjang plat (m) x,y 
Tekanan (bar/Pa) p 
Waktu (detik) n 
Kecepatan fluida ke arah sumbu 
x (m/detik) 

Kecepatan pelat (m/det) 
Koordinat Cartesian 
Massa jenis (kg/m 3) 
Viskositas (Ns/m2) 
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Tabel 1. Hasil optimasi a 

a Jumlah iterasi (n) 
hingga konvergen 

0,01 4287 
0,05 4033 
0,08 > 5000 
0.-10 > 5000 
0,50 > 5000 

> 5000 0,80 
> 5000 
> 5000 

Tabel 2. Hasi l pe rh i tungan kecepatan u 

Kecepatan u 
Jarak dari dasar plat, h Hasil perhitungan numerik Hasil perhitungan analitis 

(ft) (ft/s) (ft/s) 
0,01 1,0 1.0 
0.009 0,9 0,9 
0,008 0,8 0,8 
0,007 0,7 0,7 
0,006 0,6 0,6 
0,005 0,5 0,5 
0.004 0,4 0,4 
0,003 0,3 .. ._ . 0.3 
0,002 0,2 0,2 
0,001 0,1 0,1 
0,00 0,0 0,0 

y 

A 

( > t 

> < 

i j 

ij-'/i 
i + l j 

> 

r i j - i * 

Gambar 1. Kisi simpul selang-seling. 

: j >-u=V 

Fluida j 
viskos j 

Bi"d'arTg d i a m 

Gambar 2. Aliran viskos akibat gerakan relatif dua bidang datar. 
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0.6 

.0.1 1 
ketinggian plat (ft) 

Gambar 3. Perubahan kecepatan v pada beberapa harga iterasi (n) 

LAMPIRAN 

Listing Program 

%Program CFD Pressure Correction Methode 
%fluida viskos, inkompresibel, 2D 
% 
%Definisi geometri (satuan British) 
Le = 0.5; 
He = 0.01; 
% 
%Satuan SI 
%Le = 1.0; 
%He = 0.1; 
%Nodalisasi 
Npx = 21; 
Npy = 11; 
Nux = 22; 
Nuy = 1 1 ; 
Nvx = 23; 
Nvy = 12; 
Dx - Le/(Npx-1); 
Dy = He/(Npy-1); 
Dt 0.001; 
% 
%Data sifat termodinamika fluida 
%Rof: massa ienis fluida (dalam lbm/ft3) 
%Huf: viskositas fluida (dalim lbm/s ft) 
Rof = 0.075; 
Muf = 12.21e-06; 
%Satuan SI 
%Rof: massa jenis fluida (dalam kg/m3) 
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%Muf: viskositas fluida (dalam Pa.s) 
%Rof = 1.2047; 
%Muf = 18.17e-06; 
% 
%Penyusunan matriks dan kondisi awal 
for i = l:Npy 

for j = l:Npx 
P(i,j)= 0.0; 

end 
end 
%P 
for i = 1:Nuy 

for j - l:Nu>: 
U(i , j)= 0.0; 

end 
end 
%U 
for i = 1:Nvy 

for j = l:Nvx 
V(i,j)= 0.0; 

end 
end 
V(8,15)= 0.5; 
V(:,15); 
%V 
for i = 1.Npy 

for j = 1:Npx 
eps(i,j I = 0.001; 

e n d 
end 
for i = l:Npy 

for j - 1:Npx 
Pprim(i,j)= 0.0; 
Pstar(i,j)= 0.0; 

end 
end 
%Pprim 
for i = 1: tlpy 

for j = l:Npx 
Delta(i,j)= 1.0; 

end 
end 
for i = 1:Npy 

for j = l:Npx 
x d (i,j)= 0.0; 

end 
end 
%d 
% 
%Koefisien relaksasi dan batas iterasi 
alpha = 0 . 0 5 ; 
Nmaks = 5000; 
Kmaks = 300; 
% 
n = 0; 
for n = 0:Nmaks 
n = n + 1 
% 
%Kondisi batas 
%untuk P 
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Pprim(:,l)= 0.0; 
Pprim(:,Npx)= 0.0; 
Pprimd, : ) = U . 0; 
Pprim(Npy,:)= 0.0; 
%P 
%Pprim 
%Pstar 
%untuk U 
0(1,:)=1.0; 
U(Nuy,:)= 0.0; 
%'J 
% 
%untuk V 
V(l,:)= 0.0; 
V(Nvy,:)= 0.0; 
V(:,l)= 0.0; 
%Nvx 
IV 
% 
%Menghitung Rou dan Rof pada n+1 
UI = U; 
VI = V; 
Rcu = Rof*U; 
Rov = Rof*V; 
for i = 2:Nuy-l 

for j = 2:Nux-l 
Vbar = 0.5*(Vl(i, j)+Vl(i, j + D ) ; 
Vdbar = 0.S*(VI(i+1,j)+V1(i+1,j+1)); 
Ali = ((Rof*Ul(i,j+1)*U1(i,j+1))- (Rof*Ul(i,j-

l)*Ul(i,j-l)))/(2*Dx); 
A12 = ((Rof*Ul(i-1,j)*Vbar)-

(Rof*U1(i+1,j)*Vdbar))/(2*Dy); 
A21 = (Ul(i,j+l)-2*Ul(i,j)+01(i,j-l))/(Dx A2); 
A22 = (UI(i-1,j)-2*U1(i,j)+Ul(i+1,j))/(Dy"2); 
A = Muf*(A21+A22)-(A11+A12); 
Rou(i,j)-Rou(i,j)+A*Dt-(Dt/Dx)*(P(i, j)-P(i,j-1)); 

"end 
end 
Rou(1,1); 
U - Rou/Rof; 
U(:,l)= U(:,2); 
•J(:,Nux).= U(:,Nux-l) ; 
Rou(:,1)= Rou(:,2); 
Rou(:,Nux)= Rou(:,Nux-1); 
Rou; 
U; 
%break 
% 
for i = 2:Nvy-l 

for j = 2:Nvx-l 
Ubar = 0.5+(UI(i-1,j)+Ul(i,j)); 
Udbar = 0.5*(UI(i-1,j-1)+U1(i,j-1)); 
BII = ((Rof*Vl(i,j+1)*Ubar)-(Rof*Vl(i,j-

1)*Udbar))/(2*Dx); 
B12 = ((Rof*Vl(i-1,j)*V1(i-1,j))-

(Rof*Vl(i+1,j)*V1(i+1,j)))/(2+Dy); 
B21 = (VI(i,j+1)-2*V1(i,j)+Vl(i,j-1))/(Dx*2); 
B22 = (Vl(i-l,j)-2*Vl(i,j)+Vl(i+l,j))/(Dy^2); 
B = Muf+(B21+B22)-(B11+B12) '; 
Rov(i,j)=Rov(i,j)+B*Dt-(Dt/Dx)*(P(i-1,j-1)-P(i,j-1)); 
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end 
end 
V = Rov/Rof; 
V( : ,23)=V(:,22); 
V(:,15); 
%Rov 
%V 
%break 
% 
%Substitusi Rou dan Rov untuk menghitung Pprim dengan metode 
relaksasi 
% 
k = 0; 
P2prim = Fpriir; 
%Roup = Rou; 
%Rovp = Rov; 
%Roup(:, [12]) = N 
%Rovp( [7], :') = [] 

for k = 0:Kmaks 
k = k+1; 
for i = 2:Npy-l 

for j = 2:Npx-l 
a = 2*((Dt/Dx"2)+ 'Dt/Dy A2)); 
b = -(Dt/Dx"2); 
c ••= - (Dt/Dy / >2) ; 
xd(i,j) = ((Rou (i,j + 1 ) - Rou(i,j) )/Dx) + 

((Rov(i,j + 1 ) - Rcv(i +1,j + 1 ) ) / Dy) ; 
P2prim (i,j;= -

(1./a)*(b*P2prim(i,j + 1)+b*P2prim (i,j-1)+c*P2prim ( i-
1,j)+c*P2prim(i+:,j)+xd(i,j)); 
% 'i an here 1 

end 
end 
Delta = P2prim - Pprim; 

% break 
if Delta <. eps 

break 
else 

Pprim = P2prim; 
end 

end 
% 
%k 
%Delta 
%Pprim 
%Menghitung P baru dari harga Pprim 
%xd(8,15) 
Pprim = P2prim; 

if abs(xd)<eps 
'konvergen' 
break 

else 
P = P + alpha*Pprim; 

end 
end 
n 
P 
xd 
U 
V 
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E V A L U A S I D I S A I N S I S T E M P E N D I N G I N P E A K T O R T R I G A M A R K I I 

B A N D U N G D A Y A 2 M W 

Oleh : Anhar R. Antariksawan, Aliq, Puradwi, Ismu Handoyo 

A B S T R A K 

EVALUASI DISAIN SISTEM PENDINGIN REAKTOR TRIGA MARK II 
BANDUNG DAYA 2 MW. Telah dilakukan evaluasi terhadap disain sistem 
pendingin reaktor TRIGA Mark II Bandung 2000 kW. Evaluasi dilakukan untuk 
sistem pendingin primer dan sekunder baik untuk kondisi operasi normal (tunak) 
ataupun kondisi tak normal (transien). Pada kondisi operasi normal temperatur 
bahan bakar maksimum 569,7'C. Analisis berbagai skenario kecelakaan LOFA dan 
LOCA menunjukkan bahwa sistem pendinginan dan ECCS dapat mempertahankan 
temperatur bahan bakar di bawah 970'C, sehingga integritas bahan bakar tetap 
terjaga. Analisis dongan codes yang tervalidasi masih diperlukan untuk mendukung 
analisis keselamatan yang telah dilakukan. 

A B S T R A C T 

EVALUATION OF REACTOR COOLANT SYSTEM OF DESIGN OF 
BANDUNG TRIGA MARK II 2 MW REACTOR. An evaluation of reactor coolant 
system of Bandung TRIGA Mark II has been carried out. The evaluation is 
conducted for primary and secondary system, both for steady state and transient 
conditions. The evaluation is based on the analysis results done by the operator. In 
the steady state (i.e. normal operation), the maximum temperatur of fuel element is 
569.7C. A series of analysis covering various accident scenarios of LOFA and 
LOCA shows that the coolant system and ECCS able to maintain the fuel 
temperature less than 970C, then the fuel integrity is kept safe. However, the detail 
analysis using validated codes is still needed to support the actual safety analysis. 
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PENDAHULUAN 

Reaktor TRIGA Mark II Bandung (dibuat oleh General Atomic Co, San Diego, 

CA, USA) di Puslitbang Teknik Nuklir (P3TN) airancang dan dibangun dengan daya 

250 kW. Reaktor ini mencapai kritis pertama kalinya pada 10 Oktober 1964 Sejak 

itu reaktor dioperasikan pada daya maksimum 250 kW. 

Pada tahun 1971, seiring dengan meningkatnya kegiatan, daya reaktor 

ditingkatkan menjadi 1000 kW. Hingga tahun 1996, atau sekitar 32 tahun dari saat 

kritis pertama kali. reaktor telah beroperasi secara aman. Operasi reaktor TRIGA 

Mark II berlangsung lancar, teratur tanpa mengalami gangguan yang berarti. 

Oleh karena tuntutan masyarakat dan Pemerintah akan keselamatan dan 

keamanan kerja serta l ingkungan semakin meningkat, di pihak lain kebutuhan akan 

radioisotop, baik dari dalam maupun luar negri, semakin meningkat, maka 

diperlukan reaktor dengan kemampuan memproduksi radioisotop yang cukup. 

Reaktor tersebut sekaligus sebagai penyangga Reaktor Serba Guna G.A 

Siwabessy, sehingga kesinambungan pasokan radioisotop dapat terjamin. 

Pembangunan reaktor baru yang dikhususkan untuk itu banyak menemui kendala 

Oleh karena itu, alternatif yang dipilih adalah melakukan up-grading reaktor TRIGA 

Mark II Bandung dengan menaikkan dayanya menjadi 2000 kW. 

Peningkatan daya yang melibatkan perubahan susunan teras, penambana; 

perisai dan sistem pendingin harus tetap menjaga, atau bahkan meningkatkan 

marjin keselamatan. Salah satu yang terkait erat dengan aspek keselamatan 

adalah disain sistem pendingin primer dan sekunder. Tulisan ini akan berisi hasil 

evaluasi terhadap disain sistem pendingin primer dan sekunder reaktor TRIGA 

Mark II daya 2000 kW. Pembahasan akan melingkupi disain sistem pendingin untuk 

kondisi operasi normal (tu.nak) maupun kondisi tak normal (transien). Data terutama 

diperoleh dari dokumen Laporan Analisis Keselamatan Peningkatan Daya Reaktor 

TRIGA Mark II Bandung 2000 kW [1]. 

DESKRIPSI SISTEM PENDINGIN 

Sis tem Pend ing in Operas i Norma l 

Komponen utama sistem pendingin primer adalah pompa sirkulasi dan 

penukar panas. Pompa sirkulasi yang dipakai dari jenis pompa sentrifugal dengan 

daya 40 kW, kapasitas 950 gpm (sekitar 60 liter/s), total head 15 m. Pompa 

sentrifugal ini mengalirkan air pendingin yang keluar dari penukar panas menuju ke 
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tangki reaktor dan dibagi dalam dua keluaran, Aliran utama mempunyai keluaran 

yang diletakkan disamping permukaan radial reflektor bagian luar. Aliran yang ke 

dua disalurkan lewat suatu pembaur dan diletakkan di atas teras. Air pendingin 

yang telah lewat teras akan dibelokkan oleh aliran dari pembaur ini dan 

mengakibatkan waktu tempuh ke permukaan bertambah. Dengan cara ini N 1 6 yang 

terbentuk pada waktu fluida melalui teras sebagian besar akan meluruh. 

Keluar dari tangki reaktor, sekitar 10 gpm air pendingin di lewatkan melalui 

suatu unit demineralizer untuk mempertahankan kualitas air pendingin. Sedangkan 

sebanyak 940 gpm air pendingin dilewatkan penukar panas jenis plat dari bahan 

SS304, SS306 dan Titanium. Pada kondisi operasi daya 2000 kW, air keluar tangki 

reaktor pada temperatur sekitar 42,2°C. Keluar dari penukar panas temperatur air 

pendingin menjadi sekitar 32,2°C. Pada temperatur ini, air kembali ke tangki 

reaktor. Sedangkan, temperatur bahan bakar dapat dipertahankan di bawah 

569,7°C. Perlu dicatat bahwa ujung pipa masuk teras berada pada dasar tangki 

reaktor. 

Air yang keluar dari penukar panas akan dicampur dengan air pendingin 

yang dilewatkan unit demineralizer sebelum kemudian dialirkan ke tangki reaktor 

kembali . Gambar 1 menunjukan skema diagram alir sistem pendingin primer. 

Sistem pendingin primer menggunakan pipa berdiameter 15,24 cm. 

Di sisi pendingin sekunder, air mengalir sebesar 1187,5 gpm (75 l/s) yang 

dialirkan oleh pompa sentrifugal 75 kW. Air tersebut masuk ke penukar panas pada 

temperatur 27°C dan keluar pada temperatur sekitar 35°C. Di sisi lain air pendingin 

sekunder didinginkan menggunakan dua buah menara pendingin. Gambar 2 

memperl ihatkan skema diagram alir sistem pendingin sekunder. 

S is tem Pend ing in Teras Darurat 

Sistem Pendingin Teras Darurat (Emergency Core Cooling System, ECCS) 

diperlukan apabila karena sesuatu hal sistem pendingin operasi normal tidak dapat 

difungsikan. ECCS ini juga dapat berfungsi sebagai penambah air tangki reaktor. 

Syarat disain yang utama ECCS ini adalah bahwa dalam kondisi apapun sistem 

pendinginan darurat tetap dapat menjaga integritas bahan bakar yang berada di 

teras reaktor (temperatur maksimum bahan bakar di bawah 970°C). 

Pasokan ECCS diperoleh dari tangki air sebesar 15m 3 yang terletak 10,7 m 

di atas kisi atas teras. Dengan laju alir ECCS berkisar 0,5 liter/detik, ECCS dapat 
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dioperasikan selama 6,2 jam. Aliran terjadi secara gravitasi. Catu daya listrik hany^ 

diperlukan untuk membuka katup solenoid. 

EVALUASI KONDISI TUNAK 

S is tem Pend ing in Pr imer 

Peningkatan daya dari 1000 kW menjadi 2000 kW menuntut pula 

peningkatan kemampuan pendinginan. Oleh karena itu laju alir pendingin primer 

juga harus ditingkatkan. Dari perhitungan neraca panas dibutuhkan laju alir 

sebesar 48 liter per detik. Pompa primer yang tersedia mampu mengalirkan air 

hingga 60 liter/detik, atau sekitar 20% lebih tinggi dari hasil perhitungan. Dengan 

laju sebesar itu, harga kenaikan temperatur air pendingin yang melalui teras tidak 

melebihi 10°C. Dengan menggunakan perangkat lunak STAT, disainer telah 

melakukan perhitungan untuk mengetahui harga DNBR (Departure to Nucleate 

Boiling Ratio), yaitu perbandingan fluks lokal dengan ha-ga fluks kritis. Hasil yang 

diperoleh adalah angka DNBR sebesar 1,34. Harga ini dianggap cukup untuk batas 

keselamatan. Hasil perhitungan kondisi tunak untuk daya 2000 kW diberikan pada 

Tabel 1. 

Seperti yang diberikan pada LAK Revisi 3, untuk disain, kenaikan temperatur 

di teras dibatasi 10°C, sehingga diperoleh harga laju alir air pendingin primer yang 

besar yaitu 47,8 kg/s. dalam kaitannya dengan sistem proteksi, temperatur 

maksimum air pendingin adalah 49°C. Melebihi harga tersebut reaktor akan 

terpancung (seram). 

Untuk memindahkan panas yang dibangkitkan di teras, dipergunakan 

penukar panas jenis pelat (plate heat exchanger). Kapasitas pemindahan panas 

sesuai yang diberikan oleh pemasok adalah 2,488 MW. Tetapi hasil evaluasi Tim 

up-grading menghasilkan kapasitas 2,275 MW. Perbedaan ini dapat diterima 

mengingat masih pada batas toleransi (hanya sekitar 10% perbedaan) [2J. 

T a b e l 1 Hasi l P e r h i t u n g a n Kond is i T u n a k 2 0 0 0 k W [ 1 ] . 

Laju alir rerata pada kanal (kg/s) 0,10 ~ I 012 
Kehilangan tekanan total (Pa) 75,84 141,3 
Temperatur pendingin keluaran (°C) 79,61 98,94 
Fluks panas maksimum (W/cm) 56,21 95,55 
Kecepatan maksimum aliran (cm/s) 9,2 25,24 
Temperatur maksimum kelongsong (°C) 131,8 134,7 
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SISTEM PENDINGIN SEKUNDER 

Pada operasi kondisi normal daya penuh (2000 kW), seluruh panas yang 

dibangkitkan di teras dan diambil oleh pendingin primer ditransfer ke pendingin 

sekunder melalui suatu alat penukar panas jenis pelat. Selanjutnya, dua menara 

pendingin disiapkan untuk membuang panas dari pendingin sekunder ke udara 

lingkungan. Penurunan temperatur pendingin fluida setelah melalui menara 

pendingin adalah 8°C. Pendingin sekunder melibatkan laju alir pendingin yang lebih 

besar daripada sistem primer. Untuk menganalisis kekuatan struktur penyangga 

sistem perpipaan, telah dilakukan analisis menggunakan SAP90 [3] 

EVALUASI KONDISI TRANSIEN 

Di dalam dokumen LAK. telah di lakukan analisis beberapa jenis kecelakaan 

yang terkait dengan aspek termohidraulika reaktor pada umumnya dan sistem 

pendingin primer pada khususnya. Beberapa kejadian awal yang ditinjau adalah: 

a. Kecelakaan kehilangan aliran pendingin (LOFA) 

Yang termasuk dalam kategori ini adalah kejadian awal pompa primer gagal, 

katup gagal, penyumbatan, pompa sekunder gagal. Beberapa kejadian awal 

lain dimasukkan dalam kategori ini tetapi sesungguhnya tidak tepat, yaitu: 

ECCS gagal, pipa primer pecah dan distribusi daya tidak merata. 

b. Kecelakaan kehilangan air pendingin (LOCA) 

Kejadian awal yang termasuk dalam kategori kecelakaan ini adalah: pipa 

primer pecah, beam tube putus, tangki reaktor pecah. 

c. Kecelakaan kehilangan daya listrik 

Kejadian awa! listrik PLN padam, pompa primer dan sekunder gagal. 

Kecelakaan Kehilangan Aliran Pendingin (LOFA) 

Kehilangan aliran pendingin pada reaktor TRIGA Mark II dapat terjadi, baik 

pada sistem pendingin primer maupun sekunder. Keduanya berakibat pada 

kenaikan temperatur pendingin dan, dalam beberapa hal yang tidak dikehendaki, 

temperatur bahan bakar di teras. Pada sistem primer hal tersebut dapat terjadi 

karena: gagalnya pompa sistem primer, kegagalan katup, penyumbatan pada pipa 

atau penukar panas. Sedangkan, pada sistem sekunder penyebabnya adalah 

kegagalan pompa sekunder atau kegagalan pembuang panas akhir (ultimate heat 

sink). 

Analisis LOFA telah dilakukan untuk kondisi daya penuh 2000 kW [4]. 

Analisis ini menggunakan pendekatan kondisi "tunak"; seluruh energi yang 
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dibangkitkan panas peluruhan hingga interval waktu tertentu (misalkan 1 hari) 

dibandingkan dengan energi yang dibutuhkan untuk menguapkan seluruh air di 

atas teras dan menaikkan temperatur air di teras dan lower plenum hingga 

temperatur saturasi. Hasil perbandingan itu menunjukkan bahwa akumulasi panas 

peluruhan tidak akan mampu untuk menguapkan air teisebut. Berdasarkan hasil 

tersebut dapat diketahui bahwa kondisi teras akan tetap terendam air, dan dapat 

dikatakan aman. Meskipun demikian, pnalisis akan lebih komprehensif apabila 

dilengkapi dengan perhitungan transien. Dalam hal ini dapat dipergunakan code 

PARET. Code ini telah banyak dipergunakan untuk analisis transien reaktor riset, 

salah satunya adalah di RSG GAS [5], 

Ana l is is Keh i langan A i r Pend ing in (LOCA) 

Terdapat beberapa skenario kecelakaan kehilangan air pendingin pada 

reaktor TRIGA Mark II ini, yaitu: pipa pendingin primer pecah (hot leg atau cold leg), 

pipa beam tube putus dan tangki reaktor pecah. Walaupun dimasukkan pula dalam 

LAK, skenario tangki r e a k t c pecah dapat dikategorikan kejadian hipotetis, yang 

kebolehjadiannya sangat kecil. 

Pada kejadian pipa pendingin primer pecah, kejadian pada pipa hot leg (pipa 

sebelum heat exchanger) tidak berakibat separah kejadian pada pipa cold leg (pipa 

setelah heat exchanger). Pecahnya pipa cold leg dapat mengakibatkan air tangki 

reaktor terkuras habis [1]. Hal ini disebabkan ujung pipa cold leg terletak di bawah 

teras reaktor. Terkait dengan hal ini, perbaikan disain sesungguhnya harus 

dilakukan, yaitu misalnya dengan memasang check valve pada ujung keluar pipa 

cold leg ini. Terlepas dari hal tersebut, sistem proteksi dan pendinginan teras 

darurat telah dipersiapkan untuk mengantisipasi kejadian ini. 

Integritas bahan bakar terhadap kegagalan sistem pendingin dianalisis 

berdasarkan kenaikan tekanan gas dalam bahan bakar dan batas temperatur leleh 

kelongsong dan bahan bakar [4]. Dalam analisis ini parameter yang diperhatikan 

adalah asumsi skenario yang diambil. Apabila air tangki reaktor habis dalam wakU 

seketika dan pada kondisi daya puncak (yaitu kerapatan daya maksimum 34 kW), 

temperatur kelongsong dapat mencapai 1400°C (lihat Gambar 3) yang berarti 

melebihi temperatur leleh dan tegangan luluh bahan (Gambar 4). 

Sedangkan temperatur kelongsong maksimum yang tercapai bergantung 

pada skenario kejadian. Pada prinsipnya, untuk kasus kecelakaan air pendingin, 

pendinginan bertumpu pada ECCS. Oleh karena itu, telah dilakukan analisis kinerja 

ISSN No.: U1O0S33 
P2TKN-BATAN 

242 



Prodding Presentasi Ilmiah Teknologi Keselamatan Nukllr-V^ 
Serpong, 28 Juni 2000 

ISSN No. : 1410-0533 
P2TKN-BATAN 

sistem pendinginan darurat [6]. Analisis membagi kejadian dalam tiga tahap: tahap 

teras masih terendam air (0<t<103 detik), teras mulai terbuka (103<t<22536 detik), 

dan teras didinginkan oleh udara (22536<t<»). Pada tahapan ke 2, teras praktis 

hanya bertumpu pada pendinginan ECCS. ECCS berfungsi pada detik ke 103 dan 

air teras telah habis pada detik ke 180. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa 

sejak teras masih terendam air hingga hanya didinginkan oleh udara, temperatur 

bahan bakar menurun dari 591 "C hingga 189,6°C. Kenaikan sesaat temperatur 

terjasi pada saat ECCS berhenti bekerja (mencapai 280°C dari sekitar 140°C), 

namun demikian temperatur turun kembali. 

Perhitungan yang dilakukan untuk analisis ini banyak menggunakan asumsi 

dan pendekatan yang perlu dikaji kembali, misalnya asumsi temperatur permukaan 

kelongsong tetap dan penggunaan narga parameter rerata. Mengingat bahwa 

fenomenanya berlangsung secara transien dan dapat bersifat lokal, verifikasi 

perhitungan dengan menggunakan code yang tervalidasi diperlukan. Hal ini 

terutama untuk melakukan justifikasi terhadap asumsi dan pendekatannya. 

Evaluasi yang dilakukan pada kegiatan ini tidak dapat melaksanakan hal tersebut. 

Namun demikian, karena pada umumnya asumsi skenario kejadian yang 

diberikan adalah sangat pesimistis dan diyakini sangat kecil kemungkinannya, 

pendekatan perhitungan yang telah diperoleh dapat dijadikan prediksi awal yang 

baik. 

Kegagalan Sistem pendingin Sekunder 

Kegagalan sistem pendingin sekunder dapat terjadi karena: pompa sekunder 

mati (tidak berfungsi), pipa sekunder pecah atau ketiadaan pendinginan akhir. Pada 

dasarnya kegagalan sistem sekunder ini tidak berakibat signifikan pada integritas 

teras. Kegagalan sistem pendingin sekunder akan mengakibatkan kenaikan 

temperatur pendingin primer. Analisis kecelakaan di sis', primer menunjukkan 

bahwa konveksi alamiah di tangki reaktor dapat berfungsi sebagai sistem 

keselamatan yang baik, sehingga tidak dikhawatirkan adanya kenaikan temperatur 

bahan bakar. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Hasil analisis seperti yang dilakukan di LAK tersebut menunjukkan bahwa 

parameter keselamatan memenuhi kriteria aman, sistem keselamatan 
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menunjukkan kinerja yang baik sehingga temperatur maksimum bahan bakar 

ataupun pendingin tidak terlampaui (di bawah 950°C). 

Walaupun demikian, perbaikan disain perlu dipikirkan untuk mencegah air 

tangki terkuras habis pada saat pipa cold leg pecah, misalkan dengan memasang 

check valve. Verifikasi perhitungan transien menggunakan codes yang tervalidasi 

perlu juga dilakukan mengingat perhitungan yang ada masih menggunakan 

beberap asumsi dan pendekatan parameter global. 
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Gambar 1 . Skema Sistem Pendingin Primer Operasi Normal 

Gambar 2. Skema Sistem Pendingin Sekunder 
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Gambar 3. Temperatur bahan Bakar vs. Rapat Daya 
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Gambar 4. Tegangan vs. Temperatur Kelongsong 
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Surip Widodo, Sugiyanto, Glarno, Edy K, Dian KK 

ABSTRAK 

TINJAUAN KESELAMATAN REAKTOR RISET DITINJAU DARI ASPEK 
TERMOHIDRAULIK UNTUK KONDISI OPERASI DAN PERAWATAN. Telah 
dilakukan tinjauan terhadap keselamatan reaktor riset dari aspek termohidraulik 
untuk kondisi operasi dan perawatan. Tujuan dan tinjauan ini terutama untuk 
melihat status keselamatan paling akhir yang berhubungan dengan aspek 
termohidraulik dengan mengambil sampel pengoperasian 2 reaktor riset yang 
dimiliki BATAN yaitu RSG-GAS dan reaktor Kartini. Berdasarkan evaluasi terhadap 
Laporan Analisa Keselamatan (LAK), keselamatan aspek termohidraulik untuk 
kondisi operasi telah dijabarkan dalam bentuk batasan keselamatan desain, 
operasi maupun sistem proteksi. Untuk menjaga keandalan dan ketersediaan 
reaktor terutama dari aspek termohidraulik telah dibuat program manajemen 
keselamatan dan perawatan dalam bentuk program perawatan, pengujian, 
inspeksi, dan pekerjaan perbaikan Berdasarkan evaluasi terhadap laporan operasi 
reaktor-reaktor riset di atas, terlihat bahwa sampai saat ini roaktor-reaktor tersebut 
berfungsi dengan baik dan keselamatan aspek termohidraulik masih berada di 
bawah batasan-batasan keselamatan yang telah ditetapkan. 

Abstract 

SAFETY REVIEW OF RESEARCH REACTOR FROM POINT OF VIEW 
THERMOHYDRAULIC FOR OPERATIONAL AND MAINTENANCE 
CONDITIONS. Review of the research reactor safety in point of view of 
thermohydraulic for operational and maintenance conditions has been done. 
Purpose of this safety review is to know the Final status of safety related to the 
thermohydraulic aspects by taking operational records of 2 research reactors of 
BATAN, RSG-GAS and Kartini. Based on evaluation of the Safety Analysis Report, 
the safety from point of view thermohydraulic for operational condition has been 
included in form of design, operation, and protection system safety margin. To 
maintain reliability and avaibilily of reactor especially on thermohydraulic aspects, a 
safety and maintenance managemen program has been made in form of 
maintenance program, testing, inspection and repair works. Using reactor 
operational reports, it can be summerized that those research reactors show a 
good performance and their thermohydraulic aspects are still under detenvined 
safety margins 
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PENDAHULUAN 

Menurut definisi IAEA dalam Safety Standard, reaktor riset adalah reakior 

nuklir yang digunakan terutama untuk membangkitkan dan memanfaatkan fluks 

netron dan radiasi pengion untuk tujuan penelitian dan/atau yang lainnya [1]. Dalam 

hal ini reaktor riset adalah termasuk fasilitas eksperimental dan perangkat kritis d; 

dalamnya. Keselamatan dalam reaktor riset berhubungan erat dengan pencapaian 

kondisi operasi secara tepat, pencegahan kecelakaan atau mitigasi akibat 

kecelakaan yang akan menghasilkan proteksi terhadap personal di dalamnya, 

masyarakat dan lingkungan sekitar dari ancaman radiasi. Oleh karena itu reaktor 

riset harus didisain untuk bisa beroperasi di bawah parameter-parameter tertentu 

untuk semua status operasi. 

Terdapat berbagai jenis reaktor riset yang masih beroperasi saat ini di 

seluruh dunia. Hingga tahun 1998 terdapat 66 buah Reaktor Triga Mark yang 

tersebar pada 24 negara dengan daya bervariasi dari 24 kilowatt hingga 22 

megawatt kondisi terpulsa. Diantaranya terdapat 24 buah reaktor Triga Mark II 

dengan 8 buah diantaranya mempunyai daya maksimal 1 hingga 2 MWt. 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan review atau tinjauan keselamatan 

reaktor riset dari aspek termohidraulik untuk kondisi operasi dan perawatan. 

Reaktor riset yang ditinjau adalah reaktor riset secara umum dengan mengambil 

sampel pengoperasian 2 reaktor riset yang dimiliki BATAN. Dari sampel 

pengoperasian kedua reaktor riset tersebut diharapkan akan terlihat status paling 

aktual yang berhubungan dengan keselamatan termohidraulik dengan acuan 

tinjauan keselamatan masing-masing reaktor. 

DISAIN TERMOHIDRAULIKA 

Kond i s i Operas i 

Teras reaktor yang terdiri dari elemen bahan bakar, geometri saluran 

pendingin, dan bagian-bagian struktur lainnya harus didisain sedemikian rupa untuk 

menjaga parameter bahan baKar tetap di bawah batasan yang telah ditetapkan 

selama semua kondisi operasi sehingga kegagalan bahan bakar tidak terjadi. 

Dalam Laporan Analisis Keselamatan (LAK) /Safety Analysis Report (SARj 

suatu reaktor riset harus terdapat informasi mengenai disain termal dan hidraulik 

yaitu [ 2 ] : 
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1. untuk membuktikan bahwa selama keadaan operasi telah tersedia kapasitas 

pendinginan teras yang mencukupi supaya bahan bakar reaktor tetap terjaga 

dalam kondisi aman secara termal dan adanya batasan keselamatan termal 

yang mencukupi untuk mencegah atau mengurangi kerusakan bahan bakar 

dalam kondisi kecelakaan. 

2. mengenai disain teras termal dan hidraulik itu sendiri yang menunjukkan : 

• Karakteristik hidraulik yang berhubungan dengan keselamatan dari 

komponen teras secara individu dan dari teras secara keseluruhan (seperti 

kecepatan iata-r3ta dan kecepatan pendingin lokal, tekanan pendingin, dll) 

untuk keadaan operasi selama pendinginan konveksi paksa dan alam. 

Distribusi daya pada semua komponen teras yang mungkin mengandung 

material fisil. 

Karena reaktor riset pada umumnya berguna sebagai sumber netron untuk 

tujuan penelitian, perhatian ditunjukkan pada adanya densitas vluks netron yang 

tinggi sehingga terdapat densitas daya yang tinggi di teras. Untuk reaktor riset 

dengan sistem tekanan rendah, densitas daya mensyaratkan adanya aliran 

pendingin yang stabi! di semua kanal pendingin teras. Kestabilan ini akan 

mencegah naiknya temperatur bahan bakar reaktor ke tingkat yang 

membahayakan. Peranan subcooled boiling sebagai mekanisme transfer panas 

sangat penting artinya. Selain itu perlu dipertimbangkan juga adanya kenaikan 

temperatur bahan bakar akibat terbentuknya lapisan oksida dari proses korosi 

cladding. 

Dari segi disain reaktor riset, kestabilan aliran pendingin dalam pendingin 

primer dikondisikan dengan adanya pompa primer sehingga pendingin bisa 

bergerak menuju dan meninggalkan teras dengan kecepatan tertentu. Teras 

reaktor sendiri harus didisain sedemikian rupa sehingga paling tidak proses 

pendinginan pada komponen-komponen teras di bawah ini bisa terjamin : 

• Pendinginan pada kanal antara elemen bahan bakar dan elemen 

pengendali 

• Pendinginan pada kanal antara elemen-elemen bahan bakar 

• Pendinginan pada kanal antara elemen bahan bakar dan elemen reflektor 

• Pendinginan pada kanal antara elemen bahan bakar dan core shroud 

Air pendingin yang memasuki kolam reaktor memiliki temperatur masukan 

maksimal yang dipengaruhi oleh kenaikan temperatur melalui emisi gamma teras 

dan reflektor dan pelambatan netron tergantung pada daya nominal dan laju alir 
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minimal. Untuk itu perlu di lakukan perhitungan untuk menentukan distribusi aliran 

dan temperatur di dalam teras untuk kondisi tunak melalui penentuan disain kanal 

pendingin di reflektor dan distribusi temperatur di dalamnya. 

Kestabilan thermohidrauNk aliran pendingin biss terganggu dengan adanya 

fenomena excursive flow instability akibat terganggunya kanal pendingin teras. 

Secara umum fenomena tersebut merupakan perubahan laju alir secara tiba-tiba 

pada kanal pendingin akibat turunnya tekanan pendingin. Perubahan laju alir ini 

akan mempengaruhi tranfer panas dari elemen bahan bakar ke pendingin. 

Fenomena ini berhubungan dengan sifat gelembung uap pada permukaan elemen 

bahan bakar selama subcooled boiling. Sifat gelembung uap tersebut dipengaruhi 

antara lain oleh iaju alir pendingin, temperatur sa'urasi pendingin, fluk panas, 

temperatur pendingin, dan tingkat daya. Oleh karena itu perlu adanya penentuan 

marjin keselamatan minimal sehingga parameter-parameter di atas bisa dipenuh, 

terutama menghadapi pengaruh kecelakaan kehilangan aliran (loss of flow). 

Untuk menghadapi fenomena di atas, selain adanya marjin keselamatan 

juga ditentukan adanya sistem proteksi reaktor yang bisa secara cepat melindungi 

teras dari kerusakan biasanya melalui inisiasi seram. Variabel-variabel di bawah mi 

memiliki peranan paling penting terhadap proteksi teras, yaitu : 

• Tingkat kerapatan fluks netron 

• Laju alir sistem primer 

• Temperatur pendingin pada keluaran penukar kaler 

• Ketinggian aii kolam reaktor 

Disain termohidraulik yang telah ditentukan dengan pertimbangan-

pert imbangan di atas diverifikasi melalui pengukuran Dada fasa start-up dan selama 

operasi. Parameter disain termohidraulik tersebut antara lain : 

• Tingkat daya pada kondisi tunak (MW) 

• laju alir tiap element bahan bakar (m 3 /h) 

• kecepatan aliran pendingin (m/s) 

• tekanan pada inlet (bar) 

• penurunan tekanan (bar) 

• tekanan pendingin pada outlet (bar) 

• temperatur saturasi pada keluaran kanal (°C) 

• penambahan temperatur pendingin sepanjang kanal (°C) 

• temperatur plat maksimum (°C) 

• fluks panas rata-rata (W/cm 2) 
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fluks panas puncak (W/cm 2 ) 

• Marjin keselamatan terhadap instabilitas aliran (-) 

Perhitungan termohidraulik dilakukan berdasarkan pengukuran laju alir dan 

kerapatan daya untuk mendapatkan temperatur permukaan elemen bahan bakar 

dan temperatur keluaran kanal pendingin yang akan menentukan kualitas disain 

akhir. 

Dari parameter disain di atas ditetapkan suatu batasan keselamatan aspek 

termolhidraulik sehingga kinerja teras selama operasi normal tidak membahayakan 

integritas pengungkung bahan bakar. Batasan keselamatan itu meliputi antara lain : 

• Daya reaktor 

• Distribusi daya 

• Laju alir sistem primer 

• Temperatur masukan pendingin reaktor 

• Ketinggian air kolam 

Untuk menjamin batasan keselamatan tersebut tidak terlewati, peranan 

sistem proteksi reaktor sangat penting artinya. Sistem proteksi reaktor memiliki 

persyaratan fungsional yang harus dipenuhi sehingga keselamatan operasi reaktor 

bisa terjamin sepenuhnya pada kondisi normal. Batasan kerja sistem proteksi 

tersebut harus memungkinkan bahwa suatu tindakan proteksi secara automatis 

akan menghentikan keadaan abnormal operasi sebelum kriteria stabilitas aliran 

terlewati. Oleh karena itu dibuat marjin keselamatan antara batasan kerja sistem 

proteksi reaktor dan batasan keselamatan untuk memasukkan kemungkinan 

adanya ketidakpastian seperti variasi tingkat daya, variasi aliran, variasi temperatur 

balik pendingin teras, dan ketinggian air kolam. 

Disain termohidraulik reaktor riset tersebut harus dijamin keselamatannya 

dalam kondisi normal dan juga kondisi abnormal yaitu melalui analisis dan 

pengkajian kasus pemicu Kecelakaan yang dipostulasikan. Dengan demikian akan 

terlihat apakah reaktor riset tersebut telah memenuhi filosofi disain keselamatan 

yaitu : 

• Fungsi shutdown reaktor dan menjaganya tetap pada kondisi shutdown 

yang aman untuk semua status operasi atau kecelakaan 

• Fungsi pemindahan panas dari teras / pendinginan 

• Fungsi pengungkungan material radioaktif di dalam reaktor. 
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K o n d i s i Perawatan 

Keselamatan fasilitas reaktor riset dan fasilitas eksperimen di dalamnya tidak 

hanya berdasarkan disain keselamatan operasi, tetapi juga tergantung pada 

manajemen keselamatan dan perawatan fasilitas tersebut seperti pengoperasian 

secara aman, inspeksi dan pengujian, pekerjaan perawatan dan perbaikan 

Berdasarkan pedoman keselamatan IAEA [2], harus dibuat suatu program 

perawatan, pengujian, dan inspeksi terhadap sarana dan komponen reaktor riset 

yang berisi antara iain : 

• Sistem atau peralatan yang harus diinspeksi atau diuji 

• Kriteria inspeksi atau pengujian 

• Rentang waktu pelaksanaan inspeksi atau pengujian 

• p e r s o n a l yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan inspeksi, 

perngujian, atau perawatan 

• Persetujuan terhadap pekerjaan perawatan 

• Prosedur pelaksanaan operasi normal setelah perawatan 

Program perawatan tersebut harus sudah dilaksanakan sejak awal 

pengoperasian reaktor sehingga bisa mendukung aspek keselamatan secara 

umum termasuk aspek termohidraulik. 

T INJAUAN KESELAMATAN ASPEK TERMOHiDRAULIK REAKTOR-REAKTOP. 
RISET DI INDONESIA 

Reaktor RSG G.A S iwabessy 

Reaktor Serba Guna G.A Siwabessy adalah reaktor tipe kolam terbuka 

dengan daya maksimal 30 MWt dan rata-rata fluks termal sekitar 2x10 1 4 n/cm 2 sec 

Reaktor ini memiliki elemen bahan bakar tipe MTR dalam bentuk U 3 0 8 - A i . 

Penggunaan reaktor ini adalah untuk studi riset dan untuk menghasilkan 

radioisotop. 

Berdasarkan laporan operasi reaktor RSG-GAS dari tanggal 8 Oktober 199t 

sampai 28 Juli 1999, tercatat paling sering operasi reaktor dilakukan pada daya 1i 

MW. Sebagian besar waktu yang tersedia selama periode tersebut, reaktor dalam 

kondisi padam dan digunakan untuk pembongkaran/pembentukan teras, persiapan 

sarana operasi, perawatan, dan perbaikan terhadap sistem yang mengalami 

gangguan. Dari seluruh waktu operasi sebagian besar waktu dilakukan pada 
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operasi daya tinggi untuk iradiasi isotop dan eksperimen sedang sisa waktu lain 

di lakukan pada operasi daya rendah untuk eksperimen fisika. • 

Kese lamatan Aspek Termoh id rau l i k Kond is i Operas i 

Disain teras reaktor yang dihubungkan dengan tindakan koreksi pengendali 

reaktor dan sistem proteksi ckan mencegah terjadinya kerapatan daya lokal puncak 

sehingga kerusakan bahan bakar selama operasi normal "bisa dihindari. Untuk itu 

pendisain reaktor ini telah melakukan analisis dan evaluasi disain termohidraulik 

untuk menentukan parameter aliran pendingin sehingga terdapat transfer panas 

yang mencukupi antara pengungkung bahan bakar dan pendingin reaktor. 

Instrumentasi yang ada dibuat untuk memantau kondisi termohidraulik reaktor 

sebagai masukan untuk fungsi pengendali automatis. 

Parameter disain termohidraulik RSG-GAS [3] yang mendasari 

pengoperasian reaktor tersebut bisa dilihat pada tabel 1 di bawah i n i : 

Tabe l 1 . Parameter d isa in RSG-GAS 

J- *r«\*, ;vParameter D i sa i n^ , - • •> j * Nilai " | | | | § 

Output daya teras reaktor 30 MW 

Tekanan pada masukan teras 1,997 bar 

Laju alir sistem primer total 860 kg/s 

Laju alir disain termal minimum 800 kg/s 

Laju alir pendinginan plat bahan bakar efektif 618 kg/s 

Kecepatan rata-rata pendingin pada bahan bakar 3,7 m/s 

Penurunan tekanan sepanjang teras 0,5 bar 

Temperatur masukan nominal 40,5 °C 

Temperatur maksimum pada keluaran hot channel 74,4 °C 

Fluks panas rata-rata 41,5x104 W/m2 

Fluks panas maksimum untuk operasi normal 221.7x104 W/m2 

Temperatur permukaan plat bahan bakar maksimum 145 "C 

Marjin keselamatan minimum pada daya normal 3,38 

Marjin keselamatan minimum pada daya lebih 2,67 

Marjin keselamatan minimum pada kondisi transien disain 1,48 

Dalam hubungannya dengan unjuk kerja reaktor riset dari aspek 

termohidraulik, perlu ditetapkan adanya batasan keselamatan untuk variabel-
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variabel yang dipantau untuk menjamin integritas pengungkung bahan bakar [3]. 

Variabel-variabel dan batasan keselamatan tersebut adalah : 

• Daya reaktor < 34,2 MW 

• Distribusi daya (radial power shape factor) < 2,6 

• Laju alir sistem primer > 640 kg/s 

• Temperatur masukan pendingin reaktor < 44 °C 

• Level air kolam > 12 m 

Perhitungan termohidraulik di teras telah dilakukan oleh pendisain dengan 

program komputer COBRA-IIIC dan FLAC dalam rangka disain reaktor riset [3]. 

COBRA-IIIC digunakan untuk menentukan distribusi temperatur dan aliran di tera^ 

untuk kondisi tunak dan tak tunak. Program FLAC menentukan distribusi aliran 

yang berhubungan dengan drop tekanan disebabkan oleh hambatan lokal dan 

friksi. 

Dalam hubungannya dengan fenomena excursive flow instability telah 

dilakukan eksperimen dan perhitungan untuk menentukan marjin keselamatan 

minimum [3], Parameter penting yang berhubungan dengan marjin tersebut adalah 

bubble detachment parameter yang akan mengontrol apakah gelembung uap tetap 

menempel pada dinding bahan bakar atau tidak. Parameter tersebut dihitung 

berdasarkan hubungan antara : 

• temperatur saturasi pendingin 

• temperatur pendingin bulk 

• kecepatan pendingin 

• fluks panas 

• jarak dari inlet kanal pendingin 

Dari hasil perhitungan marjin keselamatan minimum dengan program 

COBRA-IIIC didapatkan marjin keselamatan minimum terhadap instabilitas aliran 

ekskursiv di kanal panas teras sebesar 1,48. Berdasarkan parameter operasi pada 

tabel di atas didapatkan marjin keselamatan yang lebih besar dari marjin 

keselamatan minimum yang akan menjaga integritas teras dari kasus kecelakaan 

kehilangan aliran. 

Kriteria bubble detachment di atas bisa terlewati bila salah satu variabel 

proses berikut berubah dalam kondisi operasi tunak pada daya norma l : 

• tingkat daya naik 45 % 

• laju a!ir turun 34 % 
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Tabel 2. Marjin keselamatan sistem proteksi aspek termohidraulik kondisi operasi 
(power range) 

^ - • : ^ , ^ ^ V _ r l a _ e 1 , p , r o s e s " > > • " f 

Kerapatan fluk netron < 3 % daya nominal 

Kepadatan fluk netron (distribusi daya non simetris) _0,20 

N16-kepadatan fluk netron terkoreksi _ 109 % 

laju alir sistem pendingin primer _ 95 % batasan laju alir 

Temperatur pada keluaran penukar panas _42 °C 

Level air kolam _12,25 m 

Dari marjin di atas bisa terlihat bahwa sistem proteksi reaktor akan 

melakukan t indakan proteksi seperti reaktor trip, isolasi bangunan, dan lain-lain 

jauh sebelum batasan keselamatan operasi normal terlewati sehingga tidak 

memungkinkan terjadinya beban termal berlebih yang akar. merusak bahan bakar 

teras. 

Kese lamatan A s p e k T e r m o h i d r a u l i k K o n d i s i Perawatan 

Dalam rangka untuk memperbaiki keandalan dan ketersediaan reaktor, 

program perawatan telah di laksanakan sejak awal pengoperasian reaktor. Kegiatan 

perawatan rutin di laksanakan selama periode shutdown dan dikelompokkan dalam 

4 interval yaitu perbulan, 3 bulanan, 6 bulanan, dan tahunan. Sistem tertentu 

membutuhkan perhatian khusus tiap 2, 3, 5, atau 10 tahun seka'i. Perawatan 

tahunan di laksanakan psda umumnya pada bulan Desember. Lama-waktu total 

kegiatan perawatan adalah sekitar 3 bulan per tahun. Selain itu juga di laksanakan 

kegiatan inspeksi harian dan mingguan. 

Untuk mempermudah penerapan program perawatan, kegiatan perawatan 

dibagi menjadi 6 sistem [4] yaitu : 

• proses 1 (sistem primer dan fasilitasnya) 

• proses 2 (sistem sekunder dan fasilitasnya) 

• sistem elektris 
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• temperatur pendingin pada inlet teras naik 25 K 

Selain batasan keselamatan di atas, terdapat batasan aktuasi sistem 

proteksi reaktor dengan tujuan agar batasan keselamatan tersebut tidak terlewati. 

Variabel-variabel termohidraulik yang mengendalikan tindakan proteksi otomatis 

seperti seram ditetapkan dalam bentuk marjin keselamatan sistem proteksi [3], 

seperti terlihat pada Tabel? : 
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• sistem instrumentasi dan kontrol 

• sistem ventilasi 

• . sistem pemanfaatan/util isasi 

Reaktor Triga Mark II Kartini 

Reaktor riset Kartini adalah reaktor tipe Triga Mark II dengan kolam terbuka, 

berpendingin air r ingan, beroperasi pada daya termal 100 kW, dan mempunyai 

fluks netron termal maksimum sekitar 1,2x10 1 2 n/ c m 2 sec. Panas yang dihasilkan 

dari reaksi bahan bakar nuklir dipindahkan ke air pendingin dalam sistem pendingin 

primer. Sistem pendingin primer dilengkapi instalasi penukar kalor primer yang 

memindahkan panas dari sistem pendingin primer ke sistem pendingin sekunder. 

Sistem pendingin sekunder juga dilengkapi dengan instalasi penukar kaloi 

sekunder yang akan melengkapi siklur. perpindahan panas reaktor riset secara 

keseluruhan [5]. 

Reaktor ini beroperasi selama jam kantor 5 hari per minggu kecuaii untuk 

kasus tertentu. Teras reaktor berbentuk silinder dengan diameter 45 cm dan 

memiliki panjang bahan bakar aktif 38 cm. Elemen bahan bakar berbentuk silinder 

tipe 104 SS yang digunakan terdiri dari campuran homogen uranium-zirconium 

hydride dengan ratio atomik H-Zr sebesar 1,7 sampai 1,2 % pengkayaan U-235. 

Spesifikasi khusus yang dimiliki bahan bakar ini adalah adanya koefisien reaktivitas 

temperatur negatif, yang memungkinkan pengembalian daya reaktor secara 

automatis ke tingkat aman dalam kasus ekskursi daya. Reaktor ini memiliki 63 

bahan bakar dan dikendalikan oleh 3 batang kendali yang mengandung borc--

karbida sebagai material penyerap netron. Reaktor Kartini saat ini dioperasikan 

untuk keperluan antara lain pelayanan iradiasi, pengamatan Xenon, pengukuran 

distribusi daya, dan kegiatan praktikum [6]. 

Aspek Termohidraulik Kondisi Operasi 

Pelaksanaan operasi reaktor selalu mengacu pada buku Petunjuk 

Pelaksanaan/Prosedur Operasi dan diusahakan untuk tidak melampaui batas 

spesifikasi teknik yang telah ditentukan dalam Laporan Analisa Keselamatan. Batas 

spesifikasi teknik yang berhubungan dengan aspek termohidraulik [8] teriihat dalam 

Tabel 3 
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Tabe! 3. Batas Spesifikasi Teknik Aspek Thermalhidraulik Reaktor Kartini 

m m s ^ m m m m m m a m m 
Daya tertinggi 100 kW 

Persen daya maksimum 110% 

Temperatur elemen bahan bakar maksimum 450 "C 

Temperatur air tanki reaktor <40 °C 

Debit pendingin primer minimum 280 It / menit 

Temperatur masuk penukar kalor primer minimum 40 U C 

Temperatur keluar penukar kalor primer maksimum 35 °C 

Debit pendingin sekunder minimum 600 It / menit 

Pada kondisi operasi telah dilakukan perbaikan pada sistem kontrol dan 

instrumentasi untuk menunjang sistem proteksi reaktor secara umum. Berdasarkan 

Tabel 4 , terlihat kondisi batasan proteksi reaktor yang berhubungan dengan 

keselamatan termohidraulik [4]. 

Tabel 4. Batasan proteksi reaktor Kartini 

Parameter 
penginisiasi 

signal 

Tipe gangguan operasi Parameter 
penginisiasi 

signal 
gangguan pada 

start-up dan 
kondisi tunak 

operasi 

Penarikan 
batang kendali 

gagal fungsi 
pompa primer 

kebocoran 
sistem 

pendingin 
primer 

netronfluk < 
min 

interlok 

laju fluk > 
maks 

seram seram 

daya reaktor > 
maks. 

seram 

laju alir 
pendingin 
primer < min 

alarm 

level air iangki 
reaktor < min 

alarm 

Tei nperatur 
banan bakar > 
maks 

alarm alanm alarm 

Temperatur 
pendingin 
primer > maks 

alarm alarm Alarm 

Dengan adanya sistem instrumentasi dan kontrol reaktor yang melakukan 

proteksi reaktor di atas maka batasan operasi yang menjamin keselamatan operasi 

reaktor riset akan selalu terpantau sehingga aspek keselamatan termohidraulik 

reaktor bisa terpenuhi. 
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Berdasarkan Laporan Triwulan Operasi Reaktor [7] [8] gangguan yang sering 

terjadi dan memiliki potensi untuk mempengaruhi keselamatan operasi adalah 

gangguan eksternal yaitu matinya pasokan listrik dari PLN. Matinya pasokan listrik 

PLN tersebut bisa langsung diantisipasi oleh sistem proteksi reaktor berupa 

tindakan seram secara automatis sehingga teras reaktor berada dalam keadaan 

aman. 

A s p e k Therma lh id rau l i k Kond is i Perawatan 

Program perawatan komponen/sistem dan pengujian periodis reaktor Kart;r.i 

bisa dilihat pada Tabel 5 (dibawah ini) 

Tabel 5. Program perawatan, pengujian periodik dan kalibrasi reaktor Kartini (6) 

No. Sistem/Komponen Rentang Waktu 

1 Pemantauan lingkungan 1 x / bulan 
2 Pengujian impuriti pendingin (Si, Mg, Ca, Na) 1 x / bulan 
3 Inspeksi elemen bahan bakar 1 x / 2 tahun 
4 Uji waktu jatuh batang kendali 1 x / tahun 
5 Kalibrasi batang kendali 2 x / tahun atau setelah 

penggantian bahan bakar 
6 Kalibrasi daya reaktor 2 x / tahun atau setelah 

penqqantian bahan bakar 
7 Penggantian resin pada sistem demineralisasi 1 x / 2 tahun atau seteiah 

2400 [am operasi 
8 Penggantian filter pada sistem demineralisasi 1 x /tahun atau setelah 

1200 jam operasi 
9 Pembersihan sistem primer 1 x / tahun 

10 Pembersihan sistem sekunder 1 x / tahun 

11 Pembersihan bulk shielding 1 x / 2 tahun 

12 Kalibrasi peralatan pemantau parameter reaktor 1 x / 2 tahun 

13 Pengjjian MPC pendingin primer 1 x / bulan 

14 Penggantian filter di sistem ventilasi: 
prefilter 
filter absolut 

1 x / ? tahun 
1 x / 5 tahun 

15 Parameter reaktor lain Sebelum start-up reaktor 

Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa program perawatan reaktor riset sudah 

mencakup sistem dan komponen yang berhubungan dengan aspek termohidraulik 

seperti pada item ke-4, 5, 6, dan 9. Pada dasarnya semua kegiatan perawatan 

yang telah diprogram akan mendukung aspek keselamatan secara umum termasuk 

aspek termohidraulik. 

Pada program di atas dilakukan pengumpulan data kegagalan komponen 

dari log book operator, log book perbaikan dan perawatan, laporan operasi per 4 
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bulan, dan berdasarkan laporan langsung dari operator/supervisor reaktor dan staf 

perawatan. 

Seperti terlihat pada tabel 5, inspeksi elemen bahan bakar dan struktur teras 

reaktor dilakukan setiap 2 tahun periode. Inspeksi mencakup pemeriksaan secara 

visual serta identifikasi produk korosi dari air pendingin primer. Selain itu di lakukan 

evaluasi kerusakan radiasi yang berhubungan dengan fluks netron pada elemen 

bahan bakar. Karena semakin tinggi burn-up bahan bakar akan semakin tinggi f luks 

netronnya. Berdasarkan evaluasi bisa disimpulkan bahwa kerusakan elemen bahan 

bakar dan struktur teras reaktor relativ sangat kecil karena fluks netron yang diukur 

jauh di bawah nilai batas. 

Berdasarkan data-data pengoperasian reaktor Kartini untuk periode A p r i l -

Jur.i 1999, untuk sementara dapat disimpulkan bahwa reaktor telah dioperasikan 

dengan aman. Laporan tersebut juga menunjukkan pelaksanaan kegiatan 

perawatan/perbaikan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 

KESIMPULAN 

1. Berdasarkan evaluasi reaktor-reaktor riset di Indonesia dalam tinjauan ini, 

keselamatan aspek termohidraulik untuk kondisi operasi telah dijabarkan di 

dalam Laporan Analisa Keselamatan/LAK dalam bentuk batasan 

keselamatan desain, operasi maupun sistem proteksi. 

2. Manajemen keselamatan dan perawatan reaktor-reaktor riset yang ditinjau 

telah membuat program perawatan, pengujian, inspeksi, dan pekerjaan 

perbaikan untuk menjaga keandalan dan ketersediaan reaktor terutama dari 

aspek termohidraulik. 

3. Berdasarkan evaluasi terhadap laporan operasi reaktor-reaktor riset di atas, 

terlihat bahwa sampai saat ini reaktor-reaktor tersebut berfungsi dengan baik 

dan keselamatan aspek termohidraulik masih berada di bawah batasan-

batasan keselamatan yang ditetapkan. 
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FENOMENA REWETTING PADA BUNDEL BAHAN BAKAR 

REAKTOR AIR RINGAN 

Oleh : Arifal, Anhar R. Antariksawan, Sugiyanto, Khairul H, Mulya J. 

A E S T R A K 

FENOMENA REWETTING PADA BUNDEL BAHAN BAKAR REAKTOR 
AIR RINGAN. Kecelakaan kehilangan air pendingin primer pada Pembangkit Listrik 
Tenaga Nuklir merupakan topik penelitian yang penting mengingat bahwa kondisi 
tersebut termasuk kondisi kecelakaan terparah yang dipostulasikan. Fenomena 
kecelakaan kehilangan air pendingin pada Reaktor Air Tekan secara umum dapat 
dibagi dalam beberapa tahap, yaitu :blowdown, refill dan reflood. Dari aspek 
evaluasi sistem pendingin darurat, tahap reflood merupakan tahap yang paling 
menentukan. Pada tahap ini injeksi air pendingin darurat harus dilakukan 
sedemikian sehingga teras reaktor dapat tergenang air kembali dan batas 
temperatur tertinggi tidak terlampui. Dalam artikel ini diuraikan fenomena fisis dari 
refiooding (rev/etting) bundel bahan bakar Reaktor Air Tekan. Kemudian 
disampaikan hasil penelitian-penelitian analisa teoritis/pemodelan yang telah 
dilakukan mengenai rewetting yang selanjutnya dibandingkan dengan hasil 
eksperimen. 

ABSTRACT 

REWETTING PHENOMENON ON FUEL RODS LIGHT WATER 
REACTOR. Loss of Coolant Accident (LOCA) on Nuclear Reactor Plant is an 
important topic because this condition is a major accident that can be postulated. 
The phenomenon of LOCA on Presurized Water Reactor (PWR) can be divided in 
three stages, i.e.: blowdown, refill and reflood. In the view of Emergency Core 
Coolant System evaluation, tiie reflood is the most important stage. In this stage, an 
injection of emergency water coolant must be done in a way that the core can be 
cooled and the overheating can be avoid. In this paper the physics phenomena of 
refiooding (rewetting) on fuel rods of Light Water Reactors is described. The 
theroritical result of spray-cooling and bottom-flooding works is written and compare 
with the experimental results. 

2 5 ! 



Prosiding Presentasi Ilmiah Teknologi Keselamatan Nuklir-V, 
Serpong, 28 Juni 2000 

ISSN No. : U10-0533 
P2TKN-BATAN 

PENDAHULUAN 

Salan satu aspek penting dalam keselamatan Pembangkit Listrik Tenaga 

Nuklir (PLTN) adalah termohidraulika. Penguasaan teknologi aspek tersebut mutlak 

perlu dilakukan untuk dapat membuat desain ataupun evaluasi desain suatu PLTN. 

Hal ini dapat di laksanakan dengan melakukan be r bagai kegiatan eksperimental 

maupun dengan melakukan perhitungan numerik dan kajian pustaka. Dari aspek 

termohidraulika. kondisi kecelakaan kehilangan air pendingin primer loss of coolant 

accident, (LOCA) merupakan topik penelitian yang penting mengingat bahwt 

kondisi tersebut termasuk kondisi kecelakaan yang menjadi dasar desain (design 

basis accident, DBA) khususnya untuk reaktor jenis air tekan (pressurized water 

reactor, PWR). Fenomena transien selama kecelakaan kehilangan air pendingin, 

sangat kompleks aan dipengaruhi oleh banyak parameter, seperti luas, letak dan 

arah kebocoran, kondisi operasi ataupun perilaku sistem keselamatannya. 

Seperti diketahui fenomena kecelakaan kehilangan air pendingin pada 

PWR secara umum dapat dibagi dalam beberapa tahap, yaitu: pengosongan 

(blowdown), pengisian kembali (refill) dan penggenangan kembali (reflood). Dari 

aspek evaluasi sistem pendingin darurat, tahap penggenangan kembali merupakan 

tahap yang paling menentukan. Pada tahap ini injeksi air pendingin darurat harus 

dilakukan sedemikian sehingga teras reaktor dapat tergenang air kembali dar. 

batas temperatur tertinggi bahan bakar tidak terlampaui. Pada tahap inilah terjadi 

fenomena yang disebut rewetting atau pembasahan kembali yaitu terjadinya 

kembali kontak antara air pendingin dengan permukaan kelongsong bahan bakar. 

Permukaan kontak keduanya bergerak sesuai dengan kecepatan pendinginan 

permukaan kelongsong bahan bakar tersebut. 

Artikel ini akan menguraikan fenomena fisis rewetting bundel bahan bakar 

PWR. Untuk itu, akan dibahas berbagai hasil penelitian eksperimental yang telah 

diperoleh para peneliti sebelumnya dan beberapa pemodelan fenomena rewetting 

berdasarkan hasil eksperimen tersebut. Tujuan dari pembahasan tersebut adalah 

untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena dan status 

penelitian rewetting. Hal ini sangat berguna untuk persiapan program penelitian 

yang akan ailakukan di Bidang Analisis Risiko dan Mitigasi Kecelakaan (BARMiK, 

menggunakan instalasi BETA. 
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FENOMENA FISIS REWETTING 

Pada peristiwa kecelakaan kehilangan air pendingin, air pendingin keluar 

dari sistem primer melalui lubang kebocoran. Kejadian ini mengakibatkan 

penurunan tekanan sistem primer hingga mencapai tekanan saturasi sehingga 

mengakibatkan penguapan air pendingin. Walaupun reaktor telah dipancung 

(seram) panas peluruhan masih cukup besar. Hal ini mengakibatkan penguapan 

bertambah besar. Uap ini bersama-sama dengan air pendingin keluar melalui 

lubang kebocoran. Apabila kejadian ini berlangsung terus menerus, air pendingin 

akan habis dan hanya menyisakan air di bagian bawah bejana tekan (lower 

plenum). Pada saat itu, temperatur kelongsong elemen bahan bakar meningkat 

dikarenakan berkurangnya kemampuan pemindahan panas. Untuk menjaga agar 

tidak terjadi burnout, air pendingin teras darurat diinjeK.sikan. Tujuan t indakan ini 

adalah untuk menggenangi kembali bahan bakar sehingga temperatur tidak 

melebihi batas yang diij inkan. 

Temperatur permukaan kelongsong bahan bakar yang tinggi (di atas temperatur 

saturasi air pendingin yang diinjeksikan) tidak secara serta merta dapat didinginkan 

sebab air yang kontak dengan permukaan tersebut akan segera menguap, tidak 

dapat membasahi permukaan. Meskipun demikian, kontak sesaat yang terjadi 

secara terus menerus akan menurunkan temperatur permukaan. Seiring dengan 

penurunan temperatur permukaan kelongsong tersebut, air pendingin bergerak 

naik membasahi permukaan tersebut [1]. Dalam kaitan ini, nilai temperatur yang 

menunjukkan air dapat kontak (dikatakan juga membasahi) dengan permukaan 

disebut Temperatur Leidenfrost. Batas antara daerah yang telah tergenangi dan 

yang belum ditandai dengan fenomena penguapan air pendingin secara cepat. 

Kecepatan pembasahan (rewetting velocity) merupakan parameter yang 

menentukan proses penggenangan kembali. Untuk mengetahui kecepatan 

pembasahan sebagi fungsi dari berbagai variabel, seperti laju alir, temperatur dan 

tekanan, penelitian eksperimental maupun pembuatan model yang berawal dari 

penyelesaian matematis perpindahan panas telah dilakukan. Data eksperimental 

dan hasil perbandingan saling diperbandingkan. Pada bab selanjutnya akan 

diuraikan hasil-hasil terpenting penelitian tersebut. 
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Gambar 1. Skema dua tipe penggenangan kembali 

Perlu dicatat bahwa proses penggenangan kembali tersebut dapat dilakukan 

dengan dua cara, yaitu menginjeksikan air dari bagian bawah (bottom ilooditKj) 

atau dari bagian atas bahan bakar {.falling water films). Gambar 1 men jn jukkan 

skema kedua jenis cara penggenangan kembali. 

Dari beberapa hasil eksperimen penggenangan kembali dengan aliran dai: 

bawah terlihat batas pembasahan (quench front) diikuti dengan daerah pendidihan 

inti (nucleate boiling) bergerak ke atas dengan kecepatan relatif konstan. Pada 

daerah batas pembasahan, perpindahan panas konveksi terjadi secara cepat 

mengakibatkan teijadinya penyeretan (entrainment) butiran air oleh aliran uap yang 

terbentuk. Gambaran yang serupa diperoleh untuk penggenangan dari atas dengan 

arah yang berkebalikan. 
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MODEL ANALITIS 

Duffey dan Porthouse [ 2 ] membuat model analitis berdasarkan penyelesaian 

persamaan konduksi satu dan dua dimensi. Asumsi yang digunakan adalah : 

1. Permukaan adalah panjang tak terbatas dengan keliling/dan ketebalan 

kelongsong seragam E. 

2 . Posisi vertikal daerah batas pembasahan adalah fungsi dari waktu, tetapi 

bukan sebagai fungsi dari jarak dalam arah/dan karenanya permasalahan 

adalah dua-dimensi. 

3. Air membasahi permukaan sampai temperatur Leidenfrost, T 0 yang konstan 

terhadap waktu dan ruang. 

4. Koefisien perpindahan panas konstan diseluruh permukaan yang terbasahi 

(T<T 0 ) , tetapi nol pada daerah kering (T>T 0 ) . 

Model Duffey dan Porthouse didasarkan pada proses penggenangan dari atas, 

meskipun demikian hasil tersebut sama untuk penggenangan dari bawah. Model 

secara skematis ditunjukkan pada Gambar 2 . Persamaan konduksi yang 

diselesaikan adalah (lihat nomenklatur di akhir makalah): 

V 2 T = ( l /a )ST /5 t (1 ) 

dengan kondisi batasnya adalah : 

z,x-+-oo T->T S 

z,x ->+ocT-»T w 

t ->-« T - > T W 

t->+<=o T ->T S 

dT 
dy 

dT 
dy 

\dy > 

= 0 untuk semua z, 

= 0 untuk T>T 0 , x>0, 
o 

= h(T-Tt) ] untuk T<T 0 , x<0 
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Gambar 2 . Skema Model Duffey and Pcrthouse ( 2 ) 

Pada lempengan yang tipis, untuk kecepatan pembasahan kembali yang rendah 

(bilangan Biot, Bi, rendah), temperatur dalam arah-y (ketebalan kelongsong) akan 

tetap seragam dan permasalahan menjadi satu-dimensi. Untuk kecepatan 

pembasahan kembali yang lebih tinggi (bilangan Biot besar), gradien temperatur 

harus dipert imbangkan karena skala waktu pendinginan yang pendek dan 

konsekwensi dari lapis batas termal. Sehingga, hal ini merupakan permasalahan 

dua dimensi. 

Penyelesaian persamaan satu dimensi memberikan hasil: 

J O " ^ - - ^ " ^ . ) " ( 2 ) 

^{hkj <T0-T,) 

Untuk temperatur dinding yang tinggi T0 « T,<TW , hasil ini dapat di invers-kan dan 

ditulis dalam bentuk non-dimensi sebagai 

u ' = ( B i ) ° T (3) 

dengan u* adalah kecepatan pembasahan tak berdimensi yang didefinisikan 

sebagai pceu/k, Bi adalah bilangan tak berdimensi Biot diberikan oleh he/k dan T* 

adalah temperatur tak berdimensi didefinisikan sebagai (T 0 -T t ) / (T W -T 0 ) . 

Sedangkan penyelesaian dua dimensi menghasilkan kecepatan 

pembasahan 

2h (T0-T,)\ K 2 (Jw-T,)\ 
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Dalam bentuk non-dimensi, inversi dan penulisan dari persamaan di atas adalah: 

Persamaan ini mewaWli penyelesaian dua-dimensi untuk B i » 1 . 

Untuk T w >600°C, T'<0.3 dan karenanya terlihat bahwa untuk u yang riil 

maka Bi<7. Dengan pendekatan ini. persamaan di atas dapat disederhanakan 

menjadi: 

Penyelesaian pendekatan analitis persamaan konduksi ini telah pula 

dibandingkan dengan beberapa data eksperimen yang memeiliki rentang 

temperatur permukaan 300°C hingga 800°C dan laju alir pendingin 0,1 hingga 30 

gram per detik. Perbandingan tersebut menunjukkan kesesuaian diantara 

keduanya. Dari analisis ini diperoleh juga bukti ketergantungan kecepatan 

pembasahan dengan tekanan; kecepatan pembasahan naik dengan kenaikan 

tekanan. Sedangkan harga koefisien perpindahan panas pendidihan di daerah 

batas pembasahan diperoleh pada kisaran 10 4 hingga 2 10 6 W/m 2 K. 

Dengan menggunakan pendekatan analatis yang serupa dengan yang 

dilakukan oleh Dufey dan Porthouse di atas, Coney [3] mengembangkan program 

kalkulasi REWET. Dengan menggunakan program ini dapat dihitung temperatur 

Leidenfrost dan distribusi temperatur kelongsong sebagai fungsi kecepatan 

pembasahan, koefisien heat transfer dan sifat fisis kelongngsong. Perbandingan 

dengan hasil perhitungan analitis dan eksperimen, program ini menunjukkan hasil 

yang baik. Diantara hasilnya dapat diperlihatkan bahwa temperatur Leidenfrost 

berkisar pada 68 C C di atas temperatur saturasi dan koefisien perpindahan panas 

naik dari 0,94 10 8 hingga 1,3 10 6 w /m 2 K sesuai kenaikan tekanan. 

Sebaliknya, Blair menunjukkan bahwa penyelesaian yang diberikan oleh 

Duffey dan Porthouse tidak tepat karena mengabaikan suku kedua dan seterusnya 

pada deret penyelesaian persamaan konduksi dua dimensi sehingga menghasilkan 

hubungan kecepatan pembasahan dengan temperatur yang kurang tepat. Untuk 

itu, blair memberikan penyelesaian yang lebih akurat [4]. 

Blair memodelkan bundel bahan bakar kering dan panas panjang tak terbatas yang 

didinginkan oleh film fluida (film liquid) yang bergerak sepanjang permukaannya. 

Seperti halnya pada model Duffey dan Porthouse, koefisen perpindahan panas 

diasumsikan konstan pada sisi yang basah dan nol pada sisi yang kering dari 

daerah depan pembasahan, dan film fluida diasumsikan bergerak dengan 

(5) 

u' = 2BiT' In 
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kecepatan konstan. Peneyelesaian matematis yang perlu mendapatkan perhatian 

adalah pada batas pembasahan, yaitu antara daerah basah dan kering. 

Blair menurunkan rumus analisis yang mengkorelasikan perbedaan temperatur 

dalam bundel, temperatur pada daerah depan pembasahan, koefisien perpindahan 

panas daerah basah dan kecepatan pembasahan. Korelasi tersebut adalah : 

1 _ npc T2 - Tr _ 
u ~ Ih Tt - T, 

dengan T,, temperatur sisi basah (sama dengan temperatur fluida pendingin), T 2 

adalah temperatur sisi kering dan T e adalah temperatur antarmuka (interface) sisi 

basah dan kering. Perbedaan dengan penyelesaian Duffey dan Porthouse 

(persamaan (6)) adalah bahwa pada penyelesaian Duffey dan Porthouse tidak 

mempert imbangkan temperatur antarmuka yang dalam beberapa hal dapat 

berpengaruh signifikan untuk perhitungan kecepatan pembasahan. Model analitis 

Blair ini telah pula dibandingkan dengan hasil eksperimen, dan menunjukkan hasil 

yang memuaskan. 

Berbeda dengan ketiga model analitis di atas yang mengasumsikan koefisie;. 

perpindahan panas h adalah konstan, Piggot dan Porthouse [5] mengembangkan 

korelasi yang menunjukkan bahwa koefisien perpindahan panas h tidak konstan, 

akan tetapi sebagai funngsi temperatur permukaan. Peneliti ini mengusulkan 

korelasi empiris berdasarkan data eksperimen yang mereka peroleh ditambah 

dengan hasil eksperimen dari dua peneliti lainnya. Korelasi tersebut adalah: 

u — 
2nRpc(Tw-T0) 

G (Ts-Tc) 

yang berlaku untuk 

0.1 

G e 
2KR k 

30 
°r~,\ 

J 

dan ( T 0 - T , ) = 100°C. 

(8) 

Chan dan Grolmes [6] mengembangkan model analitis untuk dapat diterapkan 

pada kasus fop refiooding. Pada kasus ini film fluida bergerak ke bawah pada kanai 

panas antara bundel bahan bakar sementara uap bergerak keatas. Jika kecepatan 

uap yang bergerak ke atas ini melebihi kecepatan kritis tertentu, aliran film fluida 

akan tertahan dan pendinginan panas permukaan bundel bahan bakar akan 

diperlambat. Dalam hal ini, rewetting menjadi terkontrol secara hidrodinamis 
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(hydronamically-controlled rewetting) dan kecepatan rewetting pada model 

terkontrol secara konduksi (conduction-controlled model), seperti dilakukan 

sebelumnya, menjadi tidak berlaku. 

Ishii [7] menggunakan model 3 daerah dalam menganalisis rewetting. Ishii 

menggunakan dua koefisien perpindahan panas h yang berbeda dalam daerah 

yang terbasahi, yang satu antara temperatur saturasi T , dan temperatur bumout 

standar T c _ dan yang lain antara T e dan temperatur Leidenfrost T q . Pada daerah 

kering koefisien perpindahan panas adalah nol. 

Dengan menggunakan parameter non-dimensi ber ikut : 

P = 
K TH-T. Bi 

0' =(Tll-rii)/(Ti-Tt.) 

KkT-T, -f 
B 

hSTq-Tx ~b1 
T„-Tc 

T 
\ i J 

Ishii menyatakan bahwa untuk dinding yang tipis (B '> (9 '+ l ) ' 3 ) : 

B' 
untuk 9 < 1 

— - I untuk 6 > 1 
2B J 

(9) 

(10) 

Penyelesaian untuk dinding yang tebal (B'<(8'+1)" 2) tidak diberikan. 

Hampir semua model mengasumsikan dua daerah: satu daerah basah dan satu 

daerah kering yang dibatasi oleh permukaan pembasahan (wetting front). Selain itu 

juga, hampir seluruh model mengasumsikan koefisien perpindahan panas antara 

kelongsong dan uap nol untuk daerah kering tersebut. Sementara itu, dalam 

analisis, seperti yang telah kita lihat di atas, sering digunakan bilangan tak 

berdimensi diantaranya bilangan Peclet (Pe), bilangan Biot (Bi) dan temperatur tak 

berdimensi 6, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut: 

Pe - p cp u 5 / k 

Bi = h 5 / k 

9 = ( T w d - T q ) / ( T ( , d - T , J 
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Dua and Tien (diberikan pada [8]) menemukan model yang memberikan hubungan 

sederhana antara hilangan Pe dan Bi sebagai: 

b = 5/(1 -d)21 e, 

Pe = B~iU2 untuk~fl<0,3 

Pe = 0,635 untukS > 20 

Dari hasil pemodelan semiempirisnya, bahkan Dua and Tien memperoleh korelasi 

dari penyelesaian persamaan konduksi dua dimensi: 

Pe = [H{\ +0,4 B]'2 11 

Di tempat yang lain, Yamanouchi (diberikan pada [8]) dengan menyelesaikan 

persamaan satu dimensi memperoleh hubungan tiga bilangan tak berdimensi 

sebagai berikut: 

Bi1'2 6 U 2 

= 7 r 12 
Pe (i - e) 

Aplikasi korelasi-korelasi di atas untuk memprediksi Kecepatan rewettir.g ha^us 

menyediakan koefisien perpindahan p?nas (untuk menghitung angka Eiot) da r-

temperatur pembasahan (untuk menghitung 0). Harga kedua parameter ini sulit 

diperkirakan dan hasil perhitungan akan tidak akurat. Oleh karena itu, Korelasi 

empiris oaik untuk penggenangan dari bawah ataupun dari atas yang didasarkan 

pada laju alir dan temperatur pendingin sisi masuk dikembangkan [9]. 

Shires et al. ([dari [9j) memberikan korelasi empiris untuk tekanan 

atmosferik: 

«T' = 1,62 x 10"5 (7; - T,) -1,16 x 10"3 1 3 

dengan u'v kecepatan pembasahan invers (hr/ft), Tw dan Ts berturut-turut 

temperatur dinding dan saturasi dalam "F. 

Korelasi lain yang menampakkan hubungan dengan tekanan diusulkan oleh Elliot 

and Rose (dalam [9]), yaitu: 

u x =(l,59jcl0" 5 -\,5X\0'7 P\T„.-T ) -8,62x10" 4 14 

P adalah tekanan dalam atm. 

Sedangkan korelasi lain menghubungkan kecepatan pembasahan dengan laju alir 

pendingin (G, lbm/hr): 
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L T ' =l,lSxlO-5
X — pc 7rtR f Tw - T, 15 

G {T,-Te c J 

Upaya pembuatan program numerik dilakukan oleh Schutzle dan Unger [9]. Nama 

program tersebut adalah ZETHYF. Program ini mensimulasikan penggenangan 

kembali teras reaktor untuk suatu kanal yang terdiri dari fluida satu dan dua fasa. 

Daerah fluida satu fasa identik dengan daerah basah, sedangkan fluida dua fasa 

merepresentasikan daerah kering. Selanjutnya, pada masing-masing daerah 

dibedakan atas beberapa rejim aliran dan perpipndahan panas. Korelasi yang 

dipergunakan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing rejim tersebut. Hasil 

perhitungan ZETHYF dibandingkan dengan eksperimen FLECHT. Secara kualitatif 

kecenderungan yang ditunjukkan pada hasil perhitungan temperatur kelongsong 

dan koefisien perpindahan panas dari keduanya sangat sesuai. Namun demikian 

masih terdapat perbedaan yang menurut penelitinya akibat pemodelan gesekan 

antar fasa dan model perpindahan panas yang kurang tepat. Hasil eksperimen 

menunjukkan perpindahan panas yang lebih baik daripada hasil perhitungan. 

EKSPERIMEN REWE fTING 

General Electric Company [8] melaksanakan program penelitian fenomena 

rewetting dengan nama program FLECHT (Full-Length Emergency Cooling Heat 

Transfer). Alat uji yang digunakan adalah : 49 batang bundel bahan bakar BWR 

dan Stainless Steel dan Zircaloy-kelongsong sepanjang 12 ft. Parameter studinya 

adalah : 

• Daya kanal = 2 - 5 MWt 

• Temperatur awal = 8 6 5 - 1 8 7 0 ° F 

• Kecepatan Penyemprotan = 2 . 5 - 5 g.p.m. 

• Kecepatan flooding = 2 - 6 in/sec 

• Tekanan = 15-300 psia 

Berikut ini intisari dari hasil program FLECHT : 

1. Penaikan temperatur kelongsong awal mengakibatkan kenaikan maksimum 

temperatur. Waktu turnover (waktu dimana terjadi temperatur kelongsong 

maksimum) berkurang jika temperatur awal bertambah. Hal ini berarti koefisien 

perpindahan panas efektif bertanbah jika temperatur awal beratmbah. 
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2. Penaikan kecepatan penyemprotan atau kecepatan flooding menurunkan: 

pertambahan temperatur kelongsong, waktu untuk quench dan waktu turnover. 

3. Temperatur maksimum yang besar terlihat sebagai fungsi kenaikan daya 

pemanasan (heat-up power). Temperatur yang tinggi kemungkinan adalah hasil 

dari penimbunan energi yang besar didalam pemanas (heaters) sebelum 

transisi ke daya heatup yang lebih tinggi. 

4. Kecepatan daerah depan pembasahan atau kecepatan rewetting bertambah 

dengan kecepatan aliran dan menurun dengan penaikan temperatur 

kelongsong awal. 

5. Kecepatan muka wetting bertambah jika film membesar melingkupi bahan 

bakar. 

6. Pada waktu temperatur kelongsong maksimum tercapai (« 4 menit), bundel 

bagian dalam mengalami kenaikan temperatur sekitar 150F, sementara bundel 

bagian luar hanya mengalami sedikit kenaikan temperatur. 

7. Koefisien perpindahan panas efektif rata-rata pada quenching bertambah 

secara drastis dari 1 sampai 10 Btu/hr ft 2 F pada waktu pembasahan canister. 

Koefisien tersebut tetap konstan dan bertambah mencapai harga yang besar (> 

100 Btu/hr f t 2 F) p a d a w a k t u p e m b a s a h a n b u n d e l . 

8. Udara atau uap dalam bundel tidak mempengaruhi respons termal dari batang. 

9. Walau berbeda kapasitas termalnya, kecepatan pendinginan zircaloy dan 

stainles steel-kelongsong batang adalah sama. 

Duffey dan Porthouse [2] juga melakukan eksperimen untuk menguji model 

analitis yang dikembangkannya. Eksperimen dilakukan secara bottom flooding 

yang terdiri dari bundel pemanas (heater rod) atau tube yang dipasang konsent-^ 

di dalam tabung Pyrex dengan kondisi eksperimen seperti pada Tabel 1. 

Tabel 1. Data Eksperimen Dufey dan Porthouse [2] 

Alat Mateiial pemanas Diameter(cm) Ketebalan 

kelongsong(cm) 

Area alir (cm; 

bundel dalam 

tube 

Kelongsong 

stainless terisi 

magnesium 

0.627 0.05 2.83 

bundel dalam 

tube 

s.d.a 1.25 0.085 1.91 

bundel dalam 

tube 

s.d.a 1.25 0.085 3.68 

tube dalam tube Silika 1.312 0.15 1.79 
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Dari data yang diperoleh melalui eksperimen, Duffey dan Porthouse memplot 1/u' 

(dimana u'=pc£u/k) terhadap bilangan Biot efektif ((GI2nR){e/k). 

Pada daerah salu-dimensi persamaan garis terbaiknya adalah : 

„ = 3 — I -
pC \ S J 

G 
2nR 

, 0 . 5 

atau ••3T' 
V * / 

G 
2nR 

N 0 . 5 

(16) 

dimana T' = (T0 -Tr)/(Tn, - T 0 ) 

dan untuk daerah dua-aimensi adalah 

u - 6 
( j ' V 

pc 

G 
2KR 

a l a u 6 7 " 
U\( G ^ 

2nR 
(17) 

Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa hasil percobaan Duffey dan Porthouse 

bersesuaian dengan teori. 

Coney membandingkan hasil analisisnya dengari dat? eksperimen dari 

peneliti lainnya ([11] ). Dari data tersebut Coney memperoleh korelasi yang lebih 

eksak dan persamaan (33), yaitu : 

1 + wBi = y/2 / r (18) 

dimana r adalah faktor koreksi. Dengan mengambil harga rata-rata r adalah 1.04 

maka diperoleh hasil seperti Tabel 2. 

Guerro et.al. juga telah melakukan eksperimen [12]. Air pada 294.4 K 

dialirkan ke tabung tipe 304 SS dengan panjang 366 cm, diameter 1.48 cm dan 

ketebalan 0.017cm. Temperatur tabung dipertahankan pada 1088 K dan kecepatan 

laju air divariasikan antara 308 g/sec dan 7.7 g/sec. 

Tabel 2. Spesifikasi Eksperimen Coney. 

Tekanan ^ 

(bar)s , 

. v . 

; .Temperatur.;-, 

, S a t u i a s l ^ f 

- C J V " 

hfTo-T. )?;^: V."To-Ts*> 

' • * • "v 
'$, Bi 

K' (MWm-2) 

6.9 164 4.4 68 0.94 70 64 

13.8 195 4.5 68 0.98 73 67 

20.7 214 5.3 68 1.14 85 78 

34.5 242 6.0 68 1.3 97 88 

68.9 285 6.0 68 1.3 97 88 

Dengan memperkirakan ukuran butiran rata-rata diperkirakan 0.0125 cm, 

dapat dihitung laju alir pendingin yang menyebabkan flooding. Dengan 

mengasumsikan laju alir m =20 g/sec, ketebalan film fluida dapat dihitung, dan 
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hasilnya adalah 0.0348cm. Dengan hasil ini, maka kecepatan uap flooding yang 

dibutuhkan adalah 540 cm/sec. Jika produksi uap cukup besar untuk menyebabkan 

kecepatan uap melebihi 540 cm/sec, maka akan te r jadi flooding_&an pendinginan 

akan dimulai. Jika tidak, maka daerah depan pembasahan akan berlangsung 

dengan kecepatan yang di prediksi oleh model conduction controlled. 

Dari percobaan dan dengan m = 20 g/sec ini, energi yang dibutuhkan untuk 

produksi uap dihitung, dan hasilnya adalah 14.9 x 10 1 "erg/sec yang menghasilKan 

kecepatan uap 670 cm/sec, cukup besar untuk menyebabkan flooding komplit. 

Juga dengan asumsi m =22 g/sec, diperoleh Energi untuk produksi uap adalan 

1.01 x 1 0 1 0 erg/sec, yang menghasilkan kecepatan uap 434 cm/sec, lebih lambat 

dari kecepatan flooding . Maka film flooding diperkirakan akan terjadi jika laju aur 

dibawah m =21 g/sec. Hal ini sesuai dengan hasil pengukuran Guererro et.al, yang 

mendapati rii =18 g/sec untuk terjadinya flooding. 

PREDIKSI UNTUK EKSPERIMEN UNTAI BETA 

Untai Uji Termohidraulika BETA telah dirancang dan direncanakan salah 

satunya untuk digunakan melakukan eksperimen fenomena pembasahan kembali. 

Komponen utama Untai BETA adalah Bagian Uji dimana terdapat batang pemanas 

yang mensimulasikan bahan bakar PWR (diameter luar kelongsong identik, yaitu 

sekitar 9.55 mm). Dengan sumber listrik yang ada, batang pemanas tersebut dapat 

dinaikkan temperaturnya hingga mencapai 700°C. 

Eksperimen pertama yang direncanakan akan dilakukan pada tekanan 1atm, 

sehingga dengan menggunakan korelasi empiris Shires, dapat diprediksi 

kecepatan rewetling sekitar 61,2ft/hr atau 5,3x1 O^m/detik. Sehingga, untuk panjang 

batang pemanas BETA yang 0,75 m, penggenangan akan memakan waktu sekitar 

140 detik. Lama waktu ini perlu dipertimbangkan dalam rancangan eksperimen 

untuk menjaga integritas batang pemanas. 

KESIMPULAN 

Beberapa peneliti telah membuat model fisik dari rewetting dan 

menyelesaikan persamaan energinya. Pada beberapa model analitis, kecepatan 

pembasahan (rewetting) diasumsikan konstan dan penyelesaian satu-dimensi 

diperoleh dengan mengasumsikan temperatur yang seragam dalam seluruh 

ketebalan kelongsong. Koefisien penghantar panas juga diasumsikan konstan pada 

daerah basah, sedang di daerah kering dianggap nol. Untuk hal yang lebih realist:; 
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koefisien penghantar panas divariasikan dengan temperatur. Beberapa model 

analitis sangat bermanfaat untuk aplikasi praktis seperti model Dua and Tien dan 

Yamanouchi. Namun demikian, untuk memakai korelasi ini masih diperlukan data 

parameter yang sulit diestimasi. Sehingga, untuk keperluan praktis, prediksi dapat 

menggunakan korelasi emoirik. 

Selain hasil analitis, telah dilakukan pula beberapa eksperimen yang pada 

dasarnya bermanfaat untuk memvalidasi model-model analitis yang telah ada, 

selain memperoleh korelasi empirisnya. 

Prediksi kecepatan pembasahan kembali pada kondisi ekaperimen di Untai BETA 

memberikan harga sekitar 5,3x10" 3 m/detik, atau perlu sekitar 140 detik untuk 

menggenangi seluruh panjang pemanas. 

DAFTAR SIMBOL 

A luas penampang aliran t Waktu 

A area aliran pei pin u Kecepatan rewetting 
Bi bilangan Bict, ht/k u Kecepatan resetting non-dimensi, 

petu/k 

z.co r - panas spesifik v Volum spesifik - diameter X jarak dari muka pembasahan 
G 
h 

- kecepatan alir massa x. Kualitas uap G 
h 

-
entalpi spesifik I y Koordinat dalam arah e 

h koefisien perpindahan panas rewetting 
efek'if 

z Koordinat vertikal 

k konduktifitas termal kelongsong a Difusitas teonal kelongsong 
M fraksi perpindahan massa. 1-u/u„ P, fraksi lompong .. 

P tekanan pada pendingin c,5 Ketebalan kelongsong 

P f P bilangan Prandtl untuk uap jarak ke muka pembasahan 

q" densitas aliran panas P Densitas kelongsong 

q"' densitas sumber panas Pi Densitas pendingin 
R j • radius Pw.g Densitas (air, uap) 

Re bilangan Reynolds O Tegangan permukaan 
r koordinat radial 1» Viskositas fluida(kg/m det) 

Tq Temperatur pembasahan \ Konrluktifitas termal kelongsong 
r grup temperatur non-dimensial, (T 0 -

T.) / (T W -T„) 
e Temperatur tak berdimensi 

T , temperatur pendingin T* temperatur didih film minimum 

To temperatur Leidenfrost efektif T , * temperatur dinding kering 

T, temperatur tiulda 

Tg temperatur uap 

_L.«J. temperatur saturasi pendingin 
T . i temperatur permukaan panas awal 
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ANALISIS KESELAMATAN PROBABILISTIK (PSA) LEVEL 1 
REAKTOR DAYA AP600 AKIBAT PUTUSNYA ALIRAN LISTRIK 

KONDISI GEMPA 

Oleh : Julwan Hendry P, Andi Sofrany, Surip Widodo, Sapta T.P, Suhamo, Aliq, 
Sugiyanto, Giamo, Edy K, Dian Koliana Kamal. 

A B S T R A K 

ANALISIS KESELAMATAN PROBABILISTIK (PSA) LEVEL 1 REAKTOR 
DAYA AP600 AKIBAT PUTUSNYA ALIRAN LISTRIK KONDISI GEMPA. Telah 
dilakukan analisis keselamatan probabilistik level 1 pada reaktor daya AP600 akibat 
Dutusnya aliran listrik pada kondisi gempa. Tujuan analisis adalah untuk 
memperkirakan besarnya frekuensi kerusakan teras (CDF) reaktor daya AP600 
oleh karena terjadinya gempa di sekitar lokasi reaktor sebagai pemicu kecelakaan. 
Analisis ini dilakukan dengan menggunakan paket program SAPHIRE yang dibuat 
oleh Komisi Regulasi Nuklir (NRC) Amerika Serikat. Kurva risiko gempa pada 
lokasi reaktor dan data-data keandalan komponen seperti akselerasi median (Am), 
parameter uncertainty (PJ dan parameter randomness (PpJ yang menjadi masukan 
program, merupakan data generik yang diambil dari berbagai sumber. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa frekuensi kerusakan teras (CDF) adalah sebesar 8,250. 10~7 

kejadianAahun. Angka ini masih berada dibawah angka yang ditetapkan oleh 
Westinghouse sebagai pembuat reaktor daya AP600 yaitu sebesar W'5 

kejadianAahun. 

ABSTRACT 

LEVEL 1 PROBABILISTIC SAFETY ASSESSMENT (PSA) OF AP600 
POWER REACTOR DUE TO LOSS OF POWER SUPPLY ON SEISMIC 
CONDITION. Level 1 probabilistic safety assessment of AP600 power reactor due 
to loss of power supply on seismic condition has been analyzed. The purpose of 
the analysis is to assess the core damage frequency (CDF) of AP600 Power 
Reactor caused by an earthquake in the siting and vicinity as an accident initiator. 
The analysis was done using SAPHIRE Code published by U.S. Nuclear 
Regulatory Commission (NRC). Seismic hazard curve in the siting and component 
reliability data, i.e. median acceleration capacity (Am), uncertainty parameter (p_) 
and randomness parameter (PfJ which are inputted to the SAPHIRE Code are the 
generic data taken from separate references. The result shows that the core 
damage frequency (CDF) on this case is 8.250. 10r7 event/year. This CDF is of 
course below the safety criteria of AP600 power reactor determined by it's vendor, 
Westinghouse, of 10~5 event/year. 
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PENDAHULUAN 

Salah satu metode yang digunakan dalam menganalisis tingkat 

keselamatan reaktor nuklir adalah metode probabilistik atau lebih dikenal dengan 

istilah Probabilistic Safety Assessment (PSA). PSA ini dipakai untuk menunjukkan 

kelemahan-kelemahan disain PLTN, sehingga diperoleh disain instalasi yang andal 

dan aman. 

Untuk melakukan analisis keselamatan probabilistik, dibutuhkan pohon 

kejadian (event tree) dan pohon kegagalan (fault tree) dari sistem-sistem yang 

terlibat dalam memproteksi dan memitigasi kecelakaan. Model pohon kejadian 

pada PSA menggambarkan secara skematik sekuensi kecelakaan yang mungkin 

dapat menyebabkan kerusakan teras. Sedang model pohon kegagalan memberi 

gambaran secara skematik kegagalan komponen yang dapat menyebabkan tidak 

berfungsinya sistem-sistem keselamatan reaktor yang menyusun pohon kejadian 

tersebut. 

Secara garis besar, pemicu kecelakaan (accident initiators) pada PSA 

dapat dikelompokkan menjadi pemicu internal (internal initiators) dan pemicu 

eksternal (external initiators). Yang dimaksud dengan pemicu internal adalah suatu 

pemicu kecelakaan yang berasal dari dalam reaktor itu sendiri seperti kegagalan 

komponen atau kesalahan manusia, sedangkan pemicu eksternal adalah pemicu 

kecelakaan yang berasal dari luar reaktor seperti gempa bumi, kecelakaan pesawat 

dan adanya banjir di lokasi sekitar reaktor. 

Pada analisis ini, yang menjadi pemicu kecelakaan adalah pemicu 

eksternal yaitu terjadinya gempa di sekitar lokasi reaktor. Gempa ini kemudian 

menyebabkan terputusnya catu daya listrik (Station Blackout, SBO). Pada PSA, 

kedua kejadian yang terjadi secara bersamaan ini harus diperhitungkan. 

Pada analisis keselamatan probabilistik (PSA) level 1 , tidak dilakukan 

analisis terhadap konsekuensi kecelakaan pada pengungkung dan l ingkungan di 

sekitar reaktor. Keluaran PSA level 1 adalah berupa angka frekuensi kerusakan 

teras (Cere Damage Frequency, CDF). Angka ini memberikan gambaran mengenai 

integritas teras reaktor terhadap suatu kecelakaan yang dipostulasikan dapat 

terjadi pada reaktor. 

Dari PSA Level 1 dapat dipahami kelemahan-kelemahan perancangan dan 

diperoleh pertimbangan-pertimbangan penting untuk keperluan manajemet 

berbagai macam kecelakaan. 
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Kejadian ini perlu diteliti karena lokasi geografis Indonesia yang dilewati 

oleh jalur gempa disamping juga karena begitu besarnya frekuensi kehilangan daya 

listrik dibandingkan dengan negara asal PLTN. Reaktor daya yang diacu adalah 

reaktor daya AP600 yang dirancang oleh Westinghouse 1 ) . Analisis akan dilakukan 

dengan bantuan paket program SAPHIRE. " 

DESKRIPSI PROGRAM SAPHIRE 

System Analysis Programs for Hands-on Integrated Reliability Evaluations 

(SAPHIRE) adalah suatu paket program komputer yang dapat dipakai untuk 

membuat dan melakukan analisis keselamatan probabilistik (Probabilistic Safety 

Assessment, PSA) terutama untuk Nuclear Power Plant (NPP). Paket program ini 

dibuat dan dikembangkan oleh badan regulasi nuklir Amerika Serikat (US NRC) 

dan dapat dioperasikan pada personal computer (PC). 

Dalam melakukan analisis keselamatan probabilistik dengan menggunakan 

paket program ini, perlu dibuat pohon kejadian, pohon kegagalan dan data 

kegagalan setiap sistem sebagai masukan program. Program SAPHIRE kemudian 

akan membentuk cut set dan melakukan kuantifikasi untuk semua sekuensi 

kecelakaan yang menyusun pohon kejadian yang memberikan hasil akhir teras 

rusak. 

Sekuensi kecelakaan dimasukkan ke dalam paket program melalui 

pembuatan pohon kejadian. Pohon kejadian dapat dibuat dengan menggunakan 

editor grafik yang telah disediakan oleh program. Lampiran 2 menunjukkan sebuah 

pohon kejadian yang dibuat dengan menggunakan program SAPHIRE. Program 

secara otomatis akan menghasilkan logika sekuensi dari pohon kejadian tersebut. 

Logika sekuensi ada dua yaitu sistem sukses atau sistem gagal selama terjadinya 

sekuensi kecelakaan. Logika sekuensi ini dipakai untuk membentuk cut set 

sekuensi kecelakaan yang menyusun pohon kejadian. 

Pembuatan pohon kegagalan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu 

secara grafik atau secara alfanumerik. Kedua cara ini dapat dililiat pada Lampiran 

3. Model pohon kegagalan pada paket program ini menggunakan beberapa simbol 

basic event dan logika operasi yang menggambarkan kombinasi kegagalan basic 

event yang mungkin dapat menyebabkan terjadinya top ovent, seperti dapat dilihat 

pada Lampiran 4. 

Kuantifikasi terhadap pohon kegagalan dan pohon kejadian dilakukan 

dengan menggunakan cut set yang telah dihasilkan oleh program. Ada dua 

pendekatan yang dapat digunakan untuk menghasilkan cut set yaitu rare event 
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approximation dan minimal cut set upper bound. Rare event approximation sangat 

baik digunakan untuk probabilitas cut set yang kecil sedangkan minimal cut set 

upper bound baik digunakan untuk pohon kegagalan yang hanya disusun oleh 

gerbang AND dan OR. 

Analisis keselamatan probabilistik dengan SAPHIRE dapat dilakukan untuk 

berbagai macam pemicu kecelakaan seperti acak (random), kebakaran (fire), 

kebanjiran (flood) dan gempa (seismic). Jenis analisis ini harus dipiiih pada saat 

melakukan kuantifikasi terhadap cut set yang telah dihasilkan oleh program. 

DESKRIPSI KECELAKAAN 

Station Blackout (SBO) adalah suatu kondisi dimana reaktor kehilangan 

catu daya listrik AC baik yang bersumber dari luar (off-site power), dari dalam (on-

site power) maupun catu daya listrik cadangan (emergency diesel generator). 

Hilangnya catu daya listrik ini menyebabkan pompa-pompa pendingin primer 

(Reactor Coolant Pump, RCP) dan pompa-pompa air umpan utama dan bantu 

(Main Feed Water Pump, MFWP dan Auxiliary Feed Water Pump, AFWP) mati 

seketika sehingga aliran pendingin sistem primer maupun aliran pendingin sistem 

sekunder akan terhenti secara paksa. Keadaan ini dapat mengakibatkan terjadinya 

peningkatan temperatur bahan bakar apabila tidak segera diantisipasi. 

Sebagai lapisan pertama keselamatan, reaktor segera trip untuk 

menurunkan daya reaktor sehingga panas yang ada pada teras hanya merupakan 

panas peluruhan saja. Panas sisa yang ada dalam teras reaktor segera diambil 

oleh ln-containment Refueling Water Storage Tank ( IRWST). Panas yang diambil 

oleh IRWST ini kemudian dipindahkan oleh penukar panas dari Passive Residual 

Heat Removal (PRHR) yang juga berada di dalam tangki iRWST. Uap yang keluar 

dari IRWST kemudian dikondensasi pada sungkup baja pengungkung 

(containment) oleh Passive Containment Cooling System (PCS). 

Apabila PRHR gagal bekerja maka pendinginan teras akan dilakukan 

dengan sistem Feed and Bleed. Pendinginan dengan sistem ini dilakukan oleh 

Core Make-up Tank (CMT) dan Accumulator (ACC). Agar CMT dan ACC dapat 

menginjeksikan air ke dalam bejana reaktor maka tekanan Reactor Coolant System 

(RCS) harus diturunkan lebih dahulu. Penurunan tekanan RCS dilakukan dengan 

cara pembuKaan katup-katup Automatic Depressurization System (ADS) secara 

bertahap. Terbukanya katup-katup A D S ini menyebabkan tekanan reaktor dapat 

diturunkan sehingga pada tekanan yang bersesuaian CMT dan ACC dapat 

menginjeksikan air ke dalam bejana reaktor melalui safefy injection nozzles. 
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IRWST, PRHR, ADS. CMT, ACC dan PCS dapat bekerja tanpa dukungan 

daya listrik AC serta tidak memerlukan bantuan dari sistem pendukung aktif 

lainnya. 

Pada kejadian ini, apabila IRWST dan PRHR sukses maka dapat 

dipastikan bahwa integritas teras masih terjamin utuh. Apabila PRHR gagal, 

integritas teras tergantung pada sukses tidaknya sistem feed and bleed dari reaktor 

AP600. 

POHON KEJADIAN 

Pohon kejadian (event tree) digunakan untuk mengident i f ikas i sekuensi 

kecelakaan yang mungkin dapat menyebabkan kerusakan teras. Konsekuensi dari 

suatu kecelakaan tidak hanya bergantung pada kejadian awal (initiating event) saja 

tetapi juga tergantung pada bekerja tidaknya sistem keselamatan reaktor selama 

terjadinya transien. Meskipun efek kecelakaan hanya minimal jika sistem 

keselamatan bekerja dengan baik namun perlu juga dilakukan pengujian terhadap 

konsekuensi kecelakaan apabila salah satu atau lebih dari sistem keselamatan ada 

yang gagal. Untuk tujuan inilah, pohon kejadian sangat berguna. 

Dalam penyusunan sekuensi kecelakaan, perlu dipahami tanggapan yang 

diberikan oleh setiap sistem keselamatan reaktor daya AP600 terhadap kondisi 

kecelakaan yang terjadi. Ada dua respon yang mungkin diberikan oleh sistem 

keselamatan reaktor yaitu sukses atau gagal. Dikatakan sukses apabila sistem 

keselamatan tersebut dapat melaksanakan fungsinya untuk memitigasi kecelakaan 

sedangkan dikatakan gagal apabila sistem keselamatan tersebut tidak dapat 

bekerja seperti yang diharapkan. Dari pemahaman ini, kemudian secara 

deterministik ditentukan bagaimana kondisi akhir teras untuk setiap sekuensi 

kecelakaan yang ada dalam pohon kejadian. 

Di dalam pohon kejadian, ada dua konsekuensi kecelakaan yang mungkin 

terjadi pada teras reaktor yaitu teras aman (tak rusak atau OK) atau teras rusak. 

Rusak tidaknya teras reaktor ditentukan berdasarkan terganggu tidaknya integritas 

teras. Bila integritas teras tidak terganggu maka kondisi akhir teras dikatakan 

dalam keadaan OK sedangkan sebaliknya bila terjadi gangguan pada integritas 

teras maka kondisi akhir teras dikatakan rusak. 

Berdasarkan pada deskripsi kecelakaan di atas, maka dapat dibuat pohon 

kejadian untuk kecelakaan Station Black Out (SBO) pada reaktor daya AP600 

seperti dapat dilihat pada Gambar 1 . Semua top event yang menyusun pohon 
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kejadian ini adalah sistem-sistem keselamatan pasif yang tidak memerlukan 

sumber daya l ;strik sebagai penggeraknya. 

SBO RT IRWST PRHR ADS CMT ACC PCS Kondisi teras 

. 1 OK 

I OK/Rusak 

1 OK/Rusak 

- i OK 

J OK/Rusak 

Rusak 

Rusak 

Rusak 

ATWS 

Gambar 1. Pohon Kejadian SBO Reaktor Daya AP600 

P O H O N K E G A G A L A N 

Pohon kegagalan (fault tree) adalah suatu model grafik yang 

menggambarkan kombinasi kegagalan yang mungkin terjadi pada suatu sistem 

baik secara paralel maupun serial yang dapat menyebabkan terjadinya suatu 

keadaan yang tidak diinginkan. Keadaan yang tidak diinginkan ini merupakan tcp 

event dari pohon kegagalan. Kegagalan yang dimodelkan dalam pohon kegagalan 

dapat berupa kegagalan perangkat keras (component hardware failure), kesalahan 

manusia (human error) atau kejadian lainnya. 

Pohon kegagalan menggambarkan dengan jelas hubungan antara basic 

event dsngan top event. Hubungan antara kedua event ini dinyatakan dalam 

bentuk gerbang (gare). Gerbang-gerbang ini menunjukkan kombinasi kegagalan 

antara evenr yang lebih rendah sebagai penyebab terjadinya event yang lebih 

tinggi. Event yang lebih tinggi ini merupakan keluaran dari gerbang sedangkan 

event yang lebih rendah merupakan masukan bagi gerbang. Simbol gerbang 

menggambarkan jenis hubungan antara setiap masukan gerbang. 

Pohcn kegagalan dapat digunakan untuk analisis kualitatif maupun untuk 

analisis kuant i tat i f 2 ) . Pada analisis kualitatif, dipakai untuk menguji sistem secara 

logika sehingga dapat diketahui kemampuan dari setiap komponen dalam 

memitigasi kecelakaan. Dalam analisis kuantitatif, dipakai untuk memperkirakan 
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probabilitas kegagalan dari setiap sistem berdasarkan data keandalan komponen 

basic event. 

Berdasarkan referensi 3, maka dibuatlah pohon kegagalan untuk sistem-

sistem yang teri ibat'dalam memproteksi dan memitigasi kecelakaan Station Black 

Out (SBO) seperti IRWST, PRHR, ADS, CMT, ACC, dan PCS. 

DATA KEANDALAN KOMPONEN 

Ketahanan suatu komponen terhadap gempa dapat dilihat dari kurva 

fragililas komponen tersebut. Kurva fragilitas komponen mengikuti distribusi 

lognormal. Kurva ini dapat dipresentasikan dengan menggunakan data akselerasi 

puncak median (Ami dan dua buah parameter standar deviasi logaritmik yaitu 

parameter uncertainty (By) dan parameter randomness (p„) seperti dapat dilihat 

pada Gambar 2 A ) . 

PCAK GROUND ACCEUCRAI10/1 

Gambar 2. Tipikal Kurva Fragilitas Komponen 

Ketiga parameter penting tersebut dapat diperoleh dari eksperimen, data 

historis, model empiris, pertimbangan engineering dan pendapat para ahli. Kurva 

fragilitas ini memberikan gambaran tentang probaDilitas kegagalan suatu 

komponen sebagai fungsi dari g (ground acceleration). 

Akselerasi puncak median adalah suatu akselerasi gempa dimana nilai 

fragilitas komponen pada akselerasi tersebut adalah sebesar 0,5 yang memberikan 

gambaran kecenderungan pusat atau lokasi fungsi fragilitas. 

Parameter randomness menggambarkan sifat-sifat komponen. Dikatakan 

random, karena kadang-kadang suatu komponen akan gagal bila dikenai 

akseierasi gempa tertentu akan tetapi untuk komponen yang mirip akan dapat 

bertahan bila dikenai akselerasi gempa yang sama. Hal ini disebabkan karena dua 
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buah akselerasi gempa yang sama belum tentu memiliki energi dan lama 

akselerasi yang sama pula. Parameter ini menunjukkan fragilitas komponen yang 

sebenarnya berdasarkan perkiraan terbaik dari seorang analis (analysts best 

estimate) dan menggambarkan kemiringan (slope) dari fungsi fragilitas komponen. 

Parameter uncertainty adalah angka yang menggambarkan ketidakpastian 

data suatu komponen. Oleh karena karakteristik serta kekuatan struktur dan 

komponen reaktor tidak diketahui secara pasti maka perlu digambarkan besar 

ketidakpastian dari seorang analis terhadap data tersebut. Munculnya parameter ini 

berhubungan dengan proses perolehan data yang mungkin berasal dari 

eksperimen, data historis, model empiris dan lain-lain. 

Oleh karena belum tersedianya data keandalan Komponen dari reaktor 

daya AP600 untuk kejadian seismik maka data yang dipergunakan menjadi 

masukan program SAPHIRE adalah data generik yang diambil dari referensi 5, 

referensi 6 dan referensi 7 data keandalan komponen ini dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Data Keandalan Komponen Basic Event 

lip Nama'Komponen • 
•-'f • iwiWt- i ' i • 'S-f' j>. 

L- ' i ' - . • * : ' - ^ ^ : : • : ?J l l : 

MAkselerasi i?? jtWrtf-JSt $c JiRarameter's 'm ••. |N Nama'Komponen • 
•-'f • iwiWt- i ' i • 'S-f' j>. 

L- ' i ' - . • * : ' - ^ ^ : : • : ?J l l : 

:Randomnf}SSt; 
• -(PR). V/'V 

'^Uncertainty 
(Pu) 

i Katup 
check valve 
gate valve 
air operated valve 

1,59 
0.05 
0.65 

0.48 
0,27 
0.21 

0,51 
0,10 
0,50 

2 Sinyal Otomatis 2,70 0,48 0,42 
3 Aktuasi Manual 1,70 0,23 0,43 
4 Penukar Panas 0,50 0,34 0,58 
5 Sistem Proteksi Reaktor 0,37 0,44 0,55 
6 Primary Makeup Water Tank 0,50 0,60 0,60 

7 Offsite Power 0,30 0,25 0,50 

KURVA RISIKO GEMPA 

Kurva risiko gempa (hazard curve) memberikan gambaran mengenai 

frekuensi terjadinya gempa dari berbagai tingkat intensitas pada suatu daerah. 

Kurva risiko gempa ini, idealnya dibuat berdasarkan pengalaman adanya aktivitas 

gempa pada daerah tersebut. 

Tingkat intensitas gempa sec-jra teori memang akan menggambarkan 

besarnya tingkat kerusakan yang terjadi sebagai akibat dari kejadian gempa. Akan 

tetapi secara probabilistik, tingkat intensitas gempa yang tinggi sangat kecil 

kemungkinannya untuk terjadi. Oleh karena itu probabilitas kerusakan yang 

ditimbulkan oleh sustu intensitas gempa akhirnya bukan merupakan fungsi linear 

dari tingkat intensitas gempa tersebut. 
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Oleh karena data risiko gempa pada tapak reaktor yang direncanakan akan 

dibangun di Indonesia belum dimiliki maka diambillah data risiko gempa dari 

referensi 8 seperti dapat dilihat pada Gambar 3. Kurva ini merupakan fungsi dari 

frekuensi kejadian gempa per tahun terhadap percepatan gerakan tanah yang 

terjadi di daerah bagian utara Swiss dimana reaktor Beznau dibangun. 

0 l 01 »1 0« 0 9 «4 
^«•l GiaitAd A C<*U M M«« (fl| 

Gambar 3. Kurva Risiko Gempa 

METODOLOGI PSA PADA KEJADIAN SEISMIK 

Ada empat tahapan analisis yang perlu dilakukan pada analisis PSA untuk 

kecelakaan yang dipicu oleh kejadian gempa di lokasi tapak reaktor 9 ' . Keempat 

tahapan tersebut adalah: 

Analisis ini dilakukan untuk memperkirakan frekuensi kejadian gempa untuk setiap 

level intensitas gempa pada lokasi tapak reaktor. Besar kecilnya intensitas gempa 

ini digambarkan dalam bentuk percepatan pergerakan tanah. Dari analisis ini 

diperoleh hasil berupa kurva risiko gempa. Kurva ini merupakan hasil kombinasi 

dari data kejadian gempa yang tercatat, estimasi besaran gompa untuk data yang 

tidak tersedia, penelitian kondisi geologi tapak reaktor, dan pendapat para ahli 

geologi dan seismologi. 

1 . Analisis fragilitas komponen 

Analisis fragilitas komponen dilakukan untuk mengetahui efek yang terjadi pada 

setiap komponen apabila terjadi variasi terhadap level intensitas gempa. Salah 
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Gambar 4. Prosedur Analisis PSA pada Kondisi Seismik 
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satu aspek yang penting dipertimbangkan pada analisis ini adalah bagaimana 

proses terjadinya kegagalan komponen tersebut. 

2. Analisis sistem 

Analisis ini dilakukan untuk menentukan efek dari kegagalan sistem terhadap 

kemampuan reaktor untuk mencapai kondisi safe sltutdown. Analisis dilakukan 

dengan cara pembuatan pohon kejadian dan pohon kegagalan dari sistem-

sistem yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. 

3. Analisis konsekuensi 

Tahapan akhir yang sangat perlu dikerjakan seorang analis adalah menentukan 

konsekuensi yang terjadi pada teras reaktor. Pada tahapan ini diperoleh 

sekuensi kecelakaan yang dapat menyebabkan terjadinya pelelehan teras 

termasuk potensi pelepasan unsur-unsur radioaktif dari teras reaktor. 

Secara skematik, prosedur yang dikerjakan dalam analisis PSA pada 

kondisi seismik ini dapat dilihat pada Gambar 4. 



Prosiding Presentasi Ilmiah Teknologi Keselamatan Nuklir-V 
Serpong. 2 8 Juni 2000 

ISSN No.: 1410-0533 
P2TKN-BATAN 

ANALISIS DAN P E M B A H A S A N 

Berdasarkan pada referensi 10 dan referensi 11 maka dilakukanlah analisis 

PSA untuk kondisi seismik dengan menggunakan program SAPHIRE. 

Analisis sekuensi kecelakaan pada pohon kejadian dilakukan untuk 

menentukan sekuensi yang dapat menyebabkan kerusakan teras. Analisis ini perlu 

dilakukan karena frekuensi kerusakan teras (Core Damage frequency, CDF) total 

akan dihitung berdasarkan sekuensi-sekuensi ini. Sekuensi yang tidak 

menyebabkan kerusakan teras (kondisi teras OK) akan diabaikan oleh SAPHIRE. 

Analisis deterministik untuk menentukan konfigurasi minimum dari setiap sekuensi 

kecelakaan dalam menjaga keutuhan teras telah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya seperti dapat dilihat pada Gambar 1 yang diambil dari referensi 3. 

Prosedur pertama yang dilakukan adalah menghitung besar probabilitas 

kegagalan sistem-sistem yang terlibat. Perhitungan dilakukan berdasarkan pohon 

kegagalan yang telah dibuat untuk setiap sistem-sistem yang menyusun pohon 

kejadian. Probabilitas kegagalan sistem dihitung dengan menggunakan kurva 

fragilitas komponen basic event yang menyusun pohon kegagalan sistem tersebut. 

Kurva fragilitas komponen dihasilkan oleh SAPHIRE dengan menggunakan data 

akselerasi puncak median, parameter uncertainty dan parameter randomness dari 

setiap komponen yang sebelumnya telah dimasukkan ke dalam paket program 

SAPHIRE. 

Untuk kejadian seismik, kurva fragilitas komponen akan dikombinasikan 

dengan kurva risiko gempa untuk menghitung probabilitas kegagalan sistem dalam 

memproteksi dan memit igasi kecelakaan Station Black Out (SBO). Probabilitas 

kegagalan sistem ini dihitung berdasarkan minimal cut set yang dibuat oleh 

SAPHIRE. Tabel 2, menunjukkan hasil perhitungan yang dilakukan dengan 

SAPHIRE untuk pohon kegagalan Core Makeup Tank (CMT). 
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Tabel 2. Kuan t i f i kas i p o h o n kegagalan CMT dengan SAPHIRE 

.Ciit'Setji &%V-Cuts! 
5&Set f i 

1 55.2 55.2 4.19E-02 BATDC 

2 64.4 9.2 7.00E-03 PXSV016B. PXSV017A 

3 73.6 9.2 7.00 ri-03 PXSV013A, PXSV017B 

4 82.9 S.2 7.00E-03 PXSV017A. PXSV017B 

5 92.1 9.2 7.00E-03 PXSV016A, PXSV016B 

6 93.3 1.2 9.36E-04 PXSV0163, V014AF. V015AF~| 

7 94.6 1.2 9.36E-04 PXSV017B, V002AF, V003AF | 

8 95.8 1.2 9.36E-04 PXSV017B. V014AF. V015AF 

9 97.0 1.2 9.36E-04 PXSV017A, V002BF, V003BF | 

10 98.3 1.2 9.36E-04 PXSV017A, V014BF, V015BF 

11 99.5 1.2 9.36E-04 PXSV01CA, V014BF, V015BF 

12 100 1.2 9.36E-04 PXSV016A, V002BF, V003BF 

13 100 1.2 9.36E-04 PXSV016B, V002AF, V003AF 

14 100 0.1 1.25E-04 V002AF, V002BF, V003AF. 
V003BF 

15 100 0.1 1.25E-04 V002AF, V003AF, V014BF, 
V015BF 

16 100 0.1 1.25E-04 V002BF, V003BF, V014AF, 
V015AF 

17 100 0.1 1.25E-04 V014AF, V014BF, V015AF, 
V015BF 

Dari hasil perhitungan minimal cut set ini dapat diketahui komponen-

komponen penting yang menjadi kontributor terbesar penyebab kegagalan s is tem 

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa yang menjadi kontributor terbesar penyebab 

terjadinya kegagalan CMT adafeh kegagalan sumber daya dc dalam memberikan 

output (BATDC). 

Dengan prosedur yang sama, juga dilakukan perhitungan minimal cut set 

untuk sistem Reaktor Trip (RT), Incontainment Refueling Water Storage Tank 

( IRWST), Passive Residual Heat Removal System (PRHR), Automatic 

Depressurizaiion System (ADS), Accumulator (ACC), dan Passive Containment 

Cooling System (PCS). Hasil perhitungan minimal cut set untuk sistem-sistem ini 

dapat dilihat pada Lampiran 1 . 
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Analisis dan perhitungan frekuensi kerusakan teras dari setiap sekuensi 

kecelakaan yang menyusun pohon kejadian dilakukan berdasarkan pada hasil 

perhitungan minimal cut set untuk semua sistem yang terlibat. 

Frekuensi kerusakan teras hanya dihitung dari sekuensi kecelakaan yang 

menyebabkan kerusakan teras sedangkan yang tidak menyebabkan kerusakan 

akan diabaikan. Dengan menggunakan data masukan seperti Gambar 1, SAPHIRE 

menghasilkan sekuensi kejadian yang akan dipakai untuk menghitung frekuensi 

kerusakan teras seperti pada Gambar 5. 

Sequence System System System System System System 
Name 

09 / R T IRWST 
08 / R T / IRWST PRHR ADS 
07 / R T / IRWST PRHR /ADS CMT ACC 
06 / R T / IRWST PRHR /ADS CMT /ACC 
04 / R T / IRWST PRHR /ADS /CMT PCS 

02 / R T / IRWST /PRHR PCS 

Saved Sequences : 6 Valid Sequences : 6 Processed : 6 
Partition Cut Set Report 

Gambar 5. Kontributor CDF SBO keluaran SAPHIRE 

Tanda '/' yang diberikan di depan sistem, mempunyai arti bahwa sistem 

tersebut sukses melaksanakan fungsinya sedangkan yang tidak diberi tanda 7' 

artinya sistem tersebut gagal melaksanakan fungsinya untuk memproteksi dan 

memitigasi kecelakaan. 

Frekuensi kerusakan teras total adalah merupakan penjumlahan dari 

frekuensi kerusakan teras dari semua sekuensi kecelakaan yang menyebabkan 

kerusakan teras. Hasii perhitungan frekuensi kerusakan teras ini dapat dilihat pada 

Tabel 3. 

Tabel 3. Frekuensi Kerusakan Teras SBO AP600 
Sekuensi Kecelakaan Frekuensi kegagalan teras pertahun Sekuensi Kecelakaan 

Mean 5% 50% 9 5 % 
SBO-PCS gagal 8,435.10" 1 1 - 1,793. 10" 1 5 1,202. 10" 1 0 

SBO-PRHR gagal -PCS gagal 6,44. 10- 1 1 - 8,912. 10" 1 6 .5,179 10" 1 1 

SBO-PRHR gagal -CMT gagal 
PCS gagal 

1,956. 10- 1 1 - 1,569. 10 1 7 5,353. 10- 1 2 

SBC-PRHR gagal -CMT gagal 
ACC gagal 

2,994. 10-' 2 ,961. 10- 1 5 1,899. 1C"9 1,593. 10" 6 

SBO-PRHR gagal -ADS gugal 4,865. I O'7 3,654. 10- 1 0 4,544. 10" 8 2,334. 10" 6 

SBO-IRWST gagal 3,907. 10-* 1,596. 10" 1 2 1,325. 10" 9 1,334. 10" 7 

Tota! 8,250. 10" 7 3,670. 10- 1 0 4,866. 10" 8 4,060. 10" 6 

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa frekuensi kerusakan teras total (Core 

Carnage Frequency, CDF) untuk kecelakaan Station Black Out (SBO) reaktor daya 
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AP600 yang dipicu oleh kejadian seismik adalah sebesar 8,250 . 1 0 7 . Angka ini 

tentunya masih berada pada batasan yang telah ditetapkan oleh Westinghouse 

sebagai pembuat reaktor daya AP600 yaitu tidak lebih besar dari 10"5 kejadian per 

tahun. D_ri hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa teras reaktor daya AP600 

sangat kecil kemungkinannya untuk rusak apabila terjadi gempa di sekitar lokasi 

reaktor. 

Informasi lain yang dapat diperoleh dari hasil perhitungan frekuensi 

kerusakan teras ini adalah sekuensi kecelakaan terpenting yang menjadi 

kontributor terbesar angka Core Damage Frequency (CDF) untuk kecelakaan 

Station Black Out (SBO) dengan inisiator gempa pada reaktor daya AP600. Dari 

enam sekuensi kejadian yang ada pada Tabel 3, ada tiga sekuensi kecelakaan 

yang memberikan kontribusi yang besar pada angka CDF. Ketiga sekuensi 

kecelakaan penting tersebut adalah : 

1. SBO-PRHR gagal-ADS gagal 

2. SBO-PRHR gagal-CMT gagal-ACC gagal 

3. SBO-IRWST gagal 

Untuk meningkatkan keselamatan pengoperasian reaktor daya AP600 

pada kondisi seismik maka dalam pelaksanaan disain sistem keselamatan perlu 

diberikan pertimbangan-pertimbangan khusus pada sistem-sistem yang menjadi 

kontributor terbesar ini. Dengan memperkecil probabilitas kegagalan sistem-sistem 

ini. tentunya akan memberikan dampak semakin mengecilnya angka frekuensi 

kerusakan teras reaktor daya AP600. 

KESIMPULAN 

Perhitungan frekuensi kerusakan teras total (Core Damage 

Frequency.CDF) oleh SAPHIRE dilakukan dengan cara menghitung semua 

sekuensi kejadian yang menyebabkan kerusakan teras. Sekuensi yang tidak 

menyebabkan kerusakan teras (kondisi teras OK) akan diabaikan oleh program 

SAPHIRE. Ada tiga informasi yang dapat diperoleh dari hasii analisis PSA Level 1 

dengan menggunakan SAPHIRE yaitu kegagalan komponen terpenting, sekuensi 

kegagalan terpenting dan angka frekuensi kerusakan teras. Kegagalan komponen 

terpenting diperoleh dari hasil analisis pohon kegagalan sedangkan sekuensi 

kegagalan terpenting dan angka frekuensi kerusakan teras diperoleh dari hasil 

analisis pohon kejadian. Angka frekuensi kerusakan teras untuk kecelakaan Static. 

Black Out (SBO) reaktor daya AP600 pada kondisi seismik adalah sebesar 8,250 . 

10"7. Angka ini masih berada pada batasan yang ditetapkan oleh Westinghouse 
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sebagai pembuat reaktor daya AP600 yaitu tidak lebih besar dari 10" 5 kejadian per 

tahun. 
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LAMPIRAN 1 : Hasil Perhitungan Minimal Cut Set 

A. lncontainment Refueling Water Storage Tank (IRWST) 

Cut Set 
No. 

% Cut Set 
Total 

% Cut Set Frequency Component Cut Sets 

1 25 25 6.36E-05 CV1A, CV1B 
2 50 25 6.36E-05 CV1A, CV2B 
3 75 25 6.36E-05 CV1B, CV2A 
4 100 25 6.36E-05 CV2A. CV2B 

B. Passive Residual Heat Removal System (PRHR) 

Cut Set 
No. 

% Cut Set 
Total 

% Cut Set Frequency Component Cut Sets 

1 66.6 66.6 5.00E-01 PRHRHX1 
2 100 66.6 5.00E-01 PRHRHX2 j 

C. Automatic Depressurization System (ADS) 

Cut Set 
No. 

% Cut Set 
Total 

% Cut Set Frequency Component Cut Sets '' 
t 

1 78.5 78.5 4.19E-02 BATDC 
I 

2 79.9 1.4 7.52E-04 GV1ADS2, GV1ADS3, GV3ADS2, 
GV3ADS3 

3 81.3 1.4 7.52E-04 GV1ADS2, GV1ADS3, GV3ADS2, 
GV4ADS3 

4 82.7 1.4 7.52E-04 GV1ADS2, GV1ADS3, GV4ADS2, 
GV3ADS3 

5 84.1 1.4 7.52E-04 GV1ADS2, GV1ADS3, GV4ADS2, 
GV4ADS3 

6 85.5 1.4 7.52E-04 GV1ADS2, GV2ADS3, GV3ADS2, 
GV3ADS3 

7 86.9 1.4 7.52E-04 GV1ADS2, GV2ADS3, GV3ADS2, 
GV4ADS3 

8 88.3 1.4 7.52E-04 GV1ADS2, GV2ADS3, GV4ADS2, 
GV3ADS3 

9 89.7 1.4 7.52E-04 GV1ADS2, GV2ADS3, GV4ADS2,, 
GV4ADS3 

10 91.2 1.4 7.52E-04 GV2AOS2, GV1ADS3, GV3ADS2, 
GV3ADS3 

11 92.6 1.4 7.52E-04 GV2ADS2, GV1ADS3, GV3ADS2, 
GV4ADS3 

12 94 1.4 7.52E-04 GV2ADS2, GV1ADS3, GV4ADS2, 
GV3ADS3 

13 95.4 1.4 7.52E-04 GV2ADS2, GV1ADS3, GV4ADS2, 
GV4ADS3 

14 96.3 1.4 7.52F.-04 GV2ArjS2, GV2ADS3, GV3ADS2, 
GV3ADS3 

15 96.2 1.4 7.52E-04 GV2AD32, GV2ADS3, GV3ADS2, 
GV4ADS3 

16 99.5 1.4 7.52E-04 GV2ADS2, GV2ADS3, GV4ADS2, 
GV3ADS3 

17 100 1.4 7.52E-04 GV2ADS2, GV2ADS3, GV4ADS2, 
GV4ADS3 
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D. Accumulator (ACC) 

Cut Set 
No. 

% Cut Set 
Total 

% Cut Set Frequency Component Cut Sets 

1 52.6 52.6 4.19E-02 BATDC 
2 61.4 8.8 7.00E-03 PXSV029A, PXSV029B 
3 70.2 8.8 7.00E-03 PXSV028A, PXSV029B 
4 79 8.8 7.00E-03 PXSV028B, PXSV029A 
5 67.8 8.8 7.00E-03 PXSV028A, PXSV028B 
6 88.7 0.9 7.52E-04 GV1ADS2, GV1ADS3, GV3ADS2, 

GV3ADS3 
7 89.7 0.9 7.52E-04 GV1ADS2, GV1ADS3, GV3ADS2, 

CV4ADS3 
8 90.6 0.9 7.52E-04 GV1ADS2, GV1ADS3, GV4ADS2, 

GV3ADS3 
9 91.6 0.9 7.52E-04 GV1ADS2, GV1ADS3, GV4ADS2. 

GV4ADS3 
10 92.5 0.9 7.52E-04 GV1ADS2, GV2ADS3, GV3ADS2, 

GV3ADS3 
11 93.4 0.9 7.52E-04 GV1ADS2, GV2ADS3, GV3ADS2, 

GV4ADS3 
12 94.4 0.9 7.52E-04 GV1ADS2, GV2ADS3, GV4ADS2, 

GV3ADS3 
13 S5.3 0.9 7.52E-04 GV1AOS2, GV2ADS3, GV4ADS2, 

GV4ADS3 
14 96.3 0.9 7.52E-04 GV2ADS2, GV1ADS3, GV3ADS2, 

GV3ADS3 
15 97.2 0.9 7.52E-04 GV2ADS2, GV1ADS3, GV3ADS2. 

GV4ADS3 
16 98.2 0.9 7.52E-04 GV2ADS2, GV1ADS3, GV4ADS2, 

GV3ADS3 
17 99.1 0.9 7.52E-04 GV2ADS2, GV1ADS3, GV4ADS2, 

GV4ADS3 
18 100 0.9 7.52E-04 GV2ADS2, GV2ADS3, GV3ADS2, 

GV3ADS3 
19 100 0.9 7.52E-04 GV2ADS2, GV2ADS3, GV3ADS2, 

GV4ADS3 
20 100 0.9 7.52E-04 GV2<kDS2, GV2ADS3, GV4ADS2, 

GV3ADS3 
21 100 0.9 7.52E-04 GV2ADS2, GV2ADS3, GV4ADS2, 

GV4ADS3 

E. Passive Containment Cooling System (PCS) 

Cut Set 
No. 

% Cut Set 
Total 

% Cut Set Frequency Component Cut Sets 

1 100 100 4.54E-06 AOVA, AOVB, BATDCA, BATDCB, 
SAMPCSA, SAMPCSB, SAOPCSA, 

SAOPCSB 
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LAMPIRAN 2 : Edi tor Pohon Kejadian SAPHIRE 

LAMPIRAN 3 : Metode Pembuatan Pohon Kegagalan SAPHIRE 
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Simulasi Fenomena LOCA di Teras Reaktor Melalui Pemodelan 
Eksperimental. (II). Rancang Bangun Untai Uji Termohidraulika 

BETA 

Oleh : Khairul H. Anhar R. A, Dedy H, Joko P, Ismu Handoyo, Edy Surname-

A B S T R A K 

SIMULASI FENOMENA LOCA DI TERAS REAKTOR MELALUI 
PEMODELAN EKSPERIMENTAL. (II). RANCANG BANGUN UNTAI UJI 
TERMOHIDRAULIKA BETA. Untuk memahami karakteristik termohidraulika 
proses pembasahan kembali (rewetting) saat teras rektor nuklir mengalami 
penggenangan kembali (reflooding), telah dilakukan rancang bangun Untai Uji 
Termohidraulika BETA. Pada makalah ini akan ditunjukkan hasil fabrikasi herucz 
dokumentasi foto-foto instalasi lengkap dan komponen utama Untai Uji BETA yang 
terdiri dari: kanal uji yang memuat bundel uji, pemanas mula, pompa sirkulasi, dan 
penukar panas untuk membuang panas ke sistem sekunder. Kanal uji dibuat 
transparan oar/ kwarsa untuk memudahkan visualisasi menggunakan kamera 
video. Bundel uji terdiri dari satu sampai empat batang pemanas dengan daya 
panas total 8 kW. Sistem perpipaan aigunakan tabung SS 316 dengan ukuran 3A 
inc. Penukar kalor merupakan jenis lawan arah kapasitas 70 kW, luas permukaan 
2,06 m.3 Pompa sirkulasi merupakan pompa sentrifugal yang laju alirnya dapat 
divariasikan hingga 50 li/menit. Pemanas mula mempunyai daya maksimum 50 kW. 

ABSTRACT 

SIMULATION OF LOCA PHENOMENA IN REACTOR CORE 
THROUGH EXPERIMENTAL MODELISATION (1) THE FFABRICATION OF 
BETA THERMOHYDROULICA TEST LOOP. To simulate the thermohydraulic 
charasteristics of rewetting process of a nuclear core reactor during reflooding 
following lost of coolant accident, the fabrication of BETA Thermohydraulic Test 
Loop had been coducted. The documentation of complete installation and the main 
component of the BETA Test Loop will be shown in this paper. The main 
components of the loop are the test section containing the test bundle, pre-heater, 
circulation pump, and the heat exchangpi for heat sink to the secondary system 
The loop is designed for pressure of 10 bar and temperature of 180 0 C. The Test 
Section is made by transparance material, i.e. quarts, for facility visualisation by 
video camera. The Test Bundle is composed by one to four heated rods with a total 
thermal power of 8 kW. The piping system is made by SS 316 tube of V*' diameter. 
The heat exchanger is counter flow type, the capacity of 70 kW with the surface of 
2.06m2. The circulation pump is a centrifugal pump type with the variable flow rate 
up to 50 It/minute. The pre-heater has a maximum power of 50 kW. 
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PENDAHULUAN 

Untuk menjamin tingkat keamanan, operasi, seburah PLTN biasanya 

menerapkan konsep keamanan yang sangat andal. Untuk tujuan tersebut, 

berbagai postulasi yang akan menyebabkan ketidakamanan mulai dari t ingkat 

operasi yang abnormal, pencegahan terjadinya kecelakaan hingga 

penanggulangan akibat kecelakaan telah mulai diujikan pada tingkat perancangan. 

Konsep keamanan dengan melengkapi pencegahan pelepasan zat radioaktif ke 

l ingkungan pada berbagai tingkatan, kungkungan materi fisi secara fisik yang 

berlapis {multiple barriers) dan pengendalian keamanan alami dari teras 

merupakan persyaratan baku bagi sebuah PLTN yang modern. Pengelolaan 

kecelakaan yang memberikan gambaran jenis kecelakaan pada PLTN serta cara 

mengatasinya perlu diidentifikasi dari sejak konsep awal. 

Dari aspek termohidraulika, kondisi kecelakaan kehilangan air pendingin 

primer merupakan topik penelitian yang penting mengingat bahwa kondisi tersebut 

termasuk kondisi kecelakaan terparah yang dipostulasikan. Fenomena transien 

selama kecelakaan kehilangan air pendingin sangat kompleks yang dipengaruhi 

oleh banyak parameter seperti luas, letak dan arah kebocoran, kondisi operasi 

ataupun perilaku sistem keselamatannya. 

Teras reaktor yang mengalami kekeringan akibat kecelakaan kehilangan 

pendingin kemudian dialiri air kembali (refiooding) oleh sistem injeksi keselamatan, 

merupakan salah satu kejadian yang dipostulasikan dalam sistem keselamatan 

suatu PLTN jenis air tekan. Integritas teras dan ketahanan selongsong bahan bakar 

merupakan sasaran utama yang diamankan dalam sistem tersebut, sehingga 

pemahaman aspek termohidraulika menjadi sangat penting. Usaha pemahaman 

secara rinci dari gejala yang terlibat dalam proses tersebut telah dirintis oleh 

beoerapa peneliti [1], akan tetapi dilandasi oleh ketersediaan informasi untuk 

masalah ini yang masih terbatas, akan dilakukan eksperimen lain dengan disain 

eksperimen yang berbeda. Karya tulis ini akan menguraikan salah satu bagian 

penelitian tentang refiooding yaitu : tahapan penyelesaian rancang bangun Untai 

Uji Termohidraulika BETA. Perhitungan Dasar Disain Untai BETA telah diberikan 

sebelumnya [2]. 
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TEORI 

Pe rp indahan Panas pada Bunde l Uji 

Bundel uji merupakan sumber panas dari Untai Uji Termohidraulika "Beta' 

untuk mensimulasikan bahan bakar. Perhitungan daya bundel uji dapat diperoleh 

menggunakan teori kalor yang diterima sama dengan kalor yang diserap. 

Q = m. C p . At. 

Proses perpindahan kalor dari batang pemanas ke air pendingin terjadi 

secara konduksi dan konveksi. Secara matematis laju kalor konduksi dapat ditulis 

sebagai berikut: 

q k = k.A. dT/dr (1) 

Persamaan diatas dapat diturunkan untuk memperoleh nilai beda 

temperatur permukaan dalam dan luar bidang pemanas ,yaitu : 

• T = Tj - T 0 . CL" (Ro 2 - R 2 ) + CL" R2 In R, (2) 
4k 2k R 0 

dimana : 

q k = laju kalor Konduksi 

A = luas penampang perpindahan kalor 

dT/dr = gradien temperatur arah radial 

R„ = jari-jari luar pemanas 

R, = jari-jari dalam pemanas 

T 0 = temperatur luar pemanas 

T| = temperatur dalam pemanas * 

k = koefisien perpindahan kalor konduksi 

q" = fluks kalor yang dibangkitakan batang pemanas 

Proses perpindahan kalor konveksi merupakan proses transport energi 

dengan kerja gabungan antara konduksi kalor, penyimpanan energi dan gerakan 

mencampur. Laju perpindahan kalor secara konveksi antara suatu permukaan 

dengan fluida dapat ditentukan dengan hubungan sebagai ber ikut : 

q c = h c . A . AT (3) 

dimana : 

q c = laju perpindahan kalor 

A = luas perpindahan kalor 

h c = koefisien perpindahan kalor konveksi 
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AT = beda temperatur permukaan dan temperatur fluida 

Harga h c ditentukan oleh beberapa faktor pengoperasian (geometri kanal, 

laju alir pendingin, tlux panas, suhu sistem) dan sifat-sifat fisika (kekentalan, panas 

jenis, konduktivitas termal). Di dalam praktek harga h c diberikan oleh bilangan tak 

berdimensi yang mencakup konduktivitas termal fluida dan diameter ekivalen 

saluran. Bilangan tak berdimensi tersebut (bilangan Nusselt, Nu) dapat dinyatakan 

dengan bilangan tak berdimensi lain yaitu bilangan Reynold (Re) dan bilangan 

Prandtl (Pr), sehingga : 

Nu = f (Re,Pr) . . . . . . . . . (4 ) 

Untuk aliran air sejajar bundel bahan bakar (silindris) korelasi diberikan 

oleh Weisman [3]: 

Nu = C . R e 0 B . P r 0 3 (5) 

dengan : 

C = 0,024 P/D - 0 ,024 (6) 

(konfigurasi segi empat) 

Nu = h.De'k (7) 

Re = __e-_0__.. (8) 

M-
Pr = C^ji = v / a 

k 
dimana : 

D . = diameter ekivalen saluran 

C p = panas jenis 

U = viskositas dinamik 

v = viskositas kinema'tik 

a = difusivitas termal 

k = konduktivitas termal fluida 

PERPINDAHAN KALOR PADA PENUKAR K A L O R 

Penukar kalor dipergunakan untuk membuang kalor yang berasal dari 

sistem primer ke sistem sekunder. Untuk melakukan perhitungan koefisien 

perpindahan kalor, terlebih dahulu dihitung harga U dengan menggunakan metoda 

LMTD (Log Mean Temperature Difference). Laju perpindahan kalor diberikan oleh 

persamaan sebagai ber ikut : 

q = U A (T panas - T dingin) 
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Kalor yang diterima dan dilepas per satuan waktu adal3h : 

q= m p . c p p ( T p m - T p k ) = m s . C p s ( T 5 k - T S J 

Untuk alat penukar panas jenis shell and tube dengan aliran banyak 

laluan atau aliran fluida silang persamaan perpindahan panas diberikan oleh : 

q = U .A .F .T m 

dimana : 

U = koefisien perpindahan kalor global 

A = luas permukaan perpindahan kalor 

F = faktor koreksi untuk aliran banyak laluan 

T m = LMTD (beda temperatur rata-rata logaritmik) 

indeks : p=primer, m=masuk, k=keluar, s=sekunder 

Dengan mengetahui harga q A , F dan T m dapat dihitung harga U total. 

Harga U total dapat juga dihitung dengan cara mencari harga koefisiens 

perpindahan kalor masing-masing medium dalam penukar kalor, sbb: 

hcp Ai ht hcs 

d imana : 

hcp = Koefisien perpindahan kalor konveksi sisi primer 

h c = Koefisien perpindahan kalor konveksi sisi sekunder 

Untuk sisi primer dan sekunder berlaku : 

Nu = bilangan Nusselt = h ^ De/k 

A , = Luas permukaan luar tabung 

A = Luas permukaan dalam tabung 

Untuk sisi primer (saluran dalam tabung bundar) berlaku persamaan Ditus-Boelter 

sebagai ber ikut : 

Nu = 0.023 Re 0 8 P r 0 3 

Untuk sisi sekunder (aliran melintang tabung silindris /tegak lurus) bedaki kore las i : 

Nu = 0,33 C F ( G m D / p ) 0 6 P r w 

dimana : 

Nu = bilangan Nusselt yang didasarkan pada diameter luar tabung. 

G m = kecepatan massa pada penampang terkecil 

F = faktor yang berharga 1 unuk barisan 10 tabung atau lebih 

C = koefisien empiris yang biasanya diambil 1 untuk 1,25 < P/D < 1,25 
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TATA KERJA 

Setelah perhitungan disain diselesaikan, tahapan fabrikasi telah dapat 

dilakukan. Bahan dan spesifikasi masing-masing komponen dibeli sesuai dengan 

yang telah ditetapkan dalam perhitungan disain. 

Pada saat fabrikasi, secara paralel dirancang diagram alir proses dan 

data letak setiap komponen utama. Dalam hal ini kondisi lapangan (terutama luas 

dan ketersediaan sumber pendingin) menjadi bahan perhitungan penting. 

Setelah semua komponen siap, dilakukan instalasi dengan cara kerja 

sebagai berikut: 

• Membuat kerangka instalasi Beta lengkap dengan penyangga. 

• Pemasangan Budel Uji. Pada pemasangan bundel uji yang pertama 

dilakukan adalah menentukan letak (koordinat tiga dimensi) bundel uji, 

kemudian memasang flanges atas dan bawah bundel uji, kemudian diatur 

sesuai penyangga (support). 

• Memasang pre heater.Pada bagian bawah pre-heater dilapisi isolator 

berupa packing yang berfungsi sebagai isolator panas maupun isolator 

listrik (supaya tidak ada kebocoran arus listrik ke rangka). Pre-heater ini 

diberi klem dan dimungkinkan untuk memudahkan dalam perawatan pre-

heater. 

• Memasang Pompa sirkulasi. Pada bagian bawah pompa ini diberi 

penyangga dan packing yang disesuaikan dengan letak pre-heater dan 

perpipaannya. 

• Memasang tangki reservoir. Lubang masukan dan keluaran tangki ini 

disesuaikan juga dengan letak pompa dan supiai air masukan. 

• Memasang Penukar kalor. Pada pemasangan penukar kalor disesuaikan 

dengan Bundel uji. 

• Memasang sistem perpipaan yaitu. Perpipaan mulai dari penukar kalor-

bundel uji-preheater- pompa sirkulasi-tangki reservoir. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil y a r g diperoleh adalah berupa fabrikasi Untai Uji Termohidraulika 

BETA 

Gambar lengkap Untai Uji Termohidraulika BETA ditampilkan pada 

gambar 1 a ber ikut . 

Gambar . la . Untai Uji Termohidraulika BETA. 

Gambar 1b. Foto Untai Uji Termohidraulika Beta Komponen utama 
untai uji BETA. 
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1 . Bunde l Uji 

Bundel Uji terdiri atas: satu sampai empat batang pemanas, tabung 

kwarsa dan fiens penutup bagian atas dan bawah. Kwarsa dipilili karena 

transparan sehingga memungkinkan dilakukannya visualisasi fenomena, serta 

mampu menahan tekanan dan temperatur disain, yaitu 10 bar dan 180°C. Dimensi 

kwarsa adalah diameter luar 50 mm, panjang 950 mm dan tebal sekitar 2 mm. 

Flens penutup bagian atas dan bawah semuanya terbuat dari stainless steel. 

Gambar 3 memperlihatkan potongan Bagian Uji. 

Batang pemanas, tergantung pada konfigurasi, berjumlah satu sampai 

dengan empat buah. Apabila dipergunakan satu buah, batang pemanasa diletakan 

ditengah bagian uji. Komfigurasi sederhana ini dipergunakan untuk mempelajari 

lenomena dasar reweeting pada permukaan silinder. 

Jika dikendaki mempelajari reweeting pada sebuah bundel bahan bakar, 

dipakai empat buah batang pemanas. 

Ada dua konfigurasi yang dapat dipelajari disini dengari dua jarak batang 

pemanas yang berbeda, yaitu: 18 mm dan 28,3 mm. 

Batang pemanas tersusun atas lilitan kawat pemanas dan kelongsong 

(lihat gambar4). Kawat psmanas dipakai supercantal (Fe 70%, Cr 25%-AI 5%) 

diameter 0,6 mm. Besar tahanan lilitan dalam satu batang pemanas adalah 27 

Ohm, sehingga daya masing-masing pemanas sekitar 1,7 kW.Diameter gulungan 

sekitar 8 mm. Lilitan ini dimasukan ke dalam kelongsong yang terbuat dari stainless 

sleel (seamless) dengan diameter luar 9,5 mm. Setiap pemanas dilengkapi dengan 

dua buah termokopel tipe K yang menempel dari bagian dalam. Untuk mengukur 

tempelatur fluida, Bagian Uji dilengkapi dengan termokopel yang dipasang pada 

sebuah tabung stainless steel. Lampiran menunjukan detil batang pemanas. 

Gambar 5 memperl ihatkan posisi bagian uji. Gambar 6 adalah foto batang 

pemanas. Gambar 7 adalah salah satu konfigurasi model bundel uji. 
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Gambar 3. Bundel Uji 

Temui opt 1 Tntnp Kelon(MDf Itlonponj 

G a m b a r 4. Batang u j i . 

Gambar 5. Foto Bagian Uji. 
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Gambar 6. Foto Ba tang Uji 

«7.6 

IH 
13! 

PENAMPANG LINTANG BENDA UJI 

Gambar 2e. Penampang l in tang Bunde l Uj i 
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2. Pre-heater 

Pemanas mula mempunyai sepuluh pemanas listrik, masing-masing 

berkapasitas sekitar 4,5 kW ditempatkan sedemikian rupa sehingga diharapkan 

temperatur fluida yang diperoleh akan seragam. Pre-heater dimaksudkan untuk 

mengkondisikan tempelatur fluida masuk ke Bagian Uji 

Foto hasil fabrikasi pre heater ditunjukkan pada gambar 8 berikut • 

Gambar 3. Foto pre-heater. 

3. Penukar kalor 

Penukar kalor berfungsi sebagai pendingin air Penukar kalor merupakan 

jenis spiral dengan kapasitas 70 kW, luas permukaan 2,06 m 2 . Air panas mengalir 

dalam tabung ukuran 1 inehi yang di buat melingkar (bentuk spiral). Sementara itu, 

air pendingin mengalir di luar tabung dalam sebuah tangki berdiameter 500 mm 

dari bagian bawah keluar di bagian atas. Foto hasil fabrikasi Penukar kalor 

ditunjukkan paaa gambar 9 ber ikut : 

Gambar 3. Foto Penukar Kalor. 
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KESIMPULAN 

c Fabrikasi tiap-tiap komponen Untai Uji Termohidraulika BETA telah 

dilakukan, yaitu: kerangka instalasi, bundel uji, pre-heater, tangki reservoar 

dan penukar kalor 

• Komponen utama dan sistem perpipaan telah dipasang, sehingga Untai Uji 

Termohidraulika siap digunakan. 
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