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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 

66 



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

ISSN No.: M f O - 0 5 3 3 
P2TKN-BATAN 

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. 
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