.

PER4 JVATAN SISTEJ.f PENUKAR BAHAA'G.

(Bambang A/rlrjati)

PERAW A T AN SISTEM PENUKAR BAHANG RSG-GAS
BambangMurjati, Alim Tarigan,Aep SaepudinC.

bbO
ABSTRAK
TEKNIK
PERAWATAN
SISTEM PENUKAR BAHANG RSG-GAS. Q\..erhaul yang pel1ama
(inspeksi bagiaJl dalaJn dan pembersiltan secara mekanik) sistem penukar ballang HE 01 RSG-GAS
dil.tkuk.lIl p.1d.1tanggal 29 Mei sampai dengan 2 Juni 2000, setelall 13 tahun beroperasi. Hasil overhaul
menwljllkkan ball,,'a sisi nmsukan HE 01 pactabeberapa lubang terjadi pengecilan diameter sedaJlgkan
sisi keluaraJmya tidak actaperubahan diameter lubang. Untuk pembersihan lubang-lubang yang mengecil
dilakukan pembersihaJl secara mekanik dengan menggunakan pipa A/umunium dati Jet ('/eaner.
Over/lau/ HE 02 akan dilakukan pactaperioda berikutnya.

ABSTRACT
TECHNICAL OF THE HEAT EXCHANGER SYSTEM OF RSG-GAS MAINTENANCE. TIns first
overltaulof RSG -GAS heatexchanger(HE 01) after 13 yearsoperationhad beendone ill May 29 until
June 2, 2000. TIle result showedthat tile dimensionof the someholes at the inlet side of HE 01 has
sl1runkbut not at the outlet side. The shrankholes, thenwere cleanedusing jet cleanerand aluminium
pipe. nle overhaulof HE 02 will be performedin the nextperiod.

PENDAHULUAN
Sistem
penukar
bahang
merupakan
komponen penting dalatn instalasi RSG-GAS,
dimana besarnya perpindahan panas dari sistem
pendingin primer ke sistem pendingin sekunder
tergantwlg kepada kondisi komponen penukar
bahang tersebut.
Sistem ini tersusun atas tabling tegak dengan
diatneter 1300 mID, panjang 9000 lUlU dan di
dalalDllya terdapat ikatan pipa-pipa sebanyak 1632
digabung menjadi 2 (dua) bagian yang masingmasing untuk aliran naik dan turun. Air Pendingin
yang mengalir melalui luar pipa-pipa (shell-shell)
adalall air pendingin primer. Sisi-sisi masukan daD
keluaran sistem tersebut berada pada sisi samping
atas, baik untuk sekunder maupun primer. Jadi
aliran air pendingin yang teIjadi adalah turun
kemudian naik lagi dengan masing-masing melalui
satu diatltara 2 (dua) bagian sebagaimana
diterangkan di atas. Dan perin juga diketahui
bah""a. aliran pruner daD sekunder berlawanan. Di
~alam tabung tegak tersebutjuga dipasang kisi-kisi
sebagai rangka pipa-pipa (ikatan pipa-pipa) yang
ada di dalanmya, sehingga getaran yang teIjadi
akibat ada aliran air pendingin dapat teredam. Dan
tidak lepas pula sistem penukar bahang ini
dilengkapi juga dengan saluran dan katup-katup
untuk pembuangan udara (venting) daD pengurasan

(draining), baik di bagian primer mauplU1bagian
sekunder. Tabung tegak pipa-pipa yang ada di
dalamnya semuanya dibuat dari bahan stainless
steel. Sistem penukar bahang secara umum dapat
dilltat pada Gambar 1.
Perawatan sistem penukar bahang ini
meliputi antara lain pembersihan permukaan
bagian dalam dari pipa-pipa tersebut. Di dalam
pipa-pipa itu senantiasa bersinggungan dengan air
pendingin seklU1der yang sec.1ra langslU1g
berhublU1gan dengan udara luar, selungga
kemlU1gkinan timbulnya
gangguan atauplU1
endapan-endapan lebih besar, Setiap periode
tertentu pencucian atau pembersihan tersebut perlu
dilakukan. Pembersihan dilaksanakan bersamaan
dengan operasi sistem pendingin sekunder.
Pekerjaan ini dilaksanakan dengan memompakan
benda-benda berbentuk bola yang elastis ke dalam
sistem penukara panas tersebut melalui suatu
sistem yang telah tersedia pada sistem pendingin
sekunder.
WalauplU1 RSG-GAS dilengkapi dengan
sistem pembersih penukar bahang, masih ada
kemlU1gkllan beberapa lubang tidak dilalui oleh

bola-bola tersebut dan lubang tersebut dapat
dilapisi oleh kerak-kerak yang timbul sehingga
kemampuan sistem penukar bahang dapat
berkurang.
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Untuk mengatasi pemlukaaIl bagian dalam
pipa-pipa (tube) alat penukar ballang terhadap
deposan d.:'1Ilkeffik. maka sistem penukar bahang
hams dio,'erltaul (diinspeksi dan dibersihkan)
secara rutin satu kali dalam 5 (linta) tallun.
Dalam ntakalall ini akan diuraikan tentang
tala kerja pembersil1aI1,ltasil dan pembahasan agar

9.

Lakukan pengukuran diameter pipa bagian
dalam setela11selesai pembersihaIl
10.. Tutup kembali HE 01
II. Lakukan test kebocoraIl HE 01 dengan
mengoperasikan sistem pendingin sekunder.
12. Ukur paparan radiasi sepanjaIlg HE 01

dapat diperoleh gaIubaran yang menyelurull
tentang HE dan teknik perawatannya.

BASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil pembongkaranHE 01 dapat dilihat
sebagaiberikut:
1. Kondisi HE 01 setelal1pembongkaral1dapat
dililmt padaGambar2.
2. Jmnlahbola yang tertinggal padapennukaaI1
sisi masukansebanyak4. (empat)buah, yaitu
satu bola men)"Umbat lubang pada sisi
keluaranHE 01, 2 (dua)bual1menempelpada
sudut kanan HE 01 daD 2 (du.1) buah
menempelpada sudut kiri HE 01. Kawat
sepanjang 60 cm dan dian1eter 1,5 111111
menempelpada dinding HE 01 pada sisi
keluaran. Kawat tersebut diperkirakan
tertinggal di dalam pada saat pabrikasi HE

TATA KERJA
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6.

8.

SebelumpembongkarandimuIai, reaktor daD
sistem pendinginutaInadan puriflkasi berada
dalamkeadaanmati.
SiapkanperalatandanballaDseal barn
Catudaya listrik pompa primer dan sekunder
daDpompafloading dinlatikan
Buang air HE 01 melalui saluran buangan
bagianbawahHE
BIlka tutup lantai atas pactalantai 13 meter
Balai Operasi
BIlka tutup HE 01 bagian atas dan cover
pengarallbagiandalam
tersebut.
LakukaIl pengukuran diameter pipa bagian 3. Pada sisi masukanditemukan 3 (tiga) buah
dalam.
lubang tersumbatdan 2 (dua) buah lubang
Lakukan pembersihanpermukaandan saluran
diametemya mengecil menjadi 16,0 lUl11.
pipa dengan pipa alumunium sepanjang6,2
SedangkandiaIneterlubang yang lain berada
meter untuk tiap-tiap pipa. Pacta saat
> 19 mm. Diameter lubang yang tersumbat
pembersihansecarabersamaandisemprotkan
sebelum dan sesudal1 pembersillan dapat
denganJet Cleanerair bebasmineral.
dililmt pada Tabel 1. Dan posisi lubang
tersebutdapatdilihat padaGambar3.
Tabell. Diameterlubangyang tersumbatdanyang menyempitsebelumdansesudal1dibersil1kan.
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Padasisi keluaranHE 01 kondisi cukup bersih
daDtidak actaperubaltandiameterlubang.
Hasil pengukuranpaparanradiasi sepanjang
HE 01 ke bawal1pactasisi inlet dan outlet
setiapjarak 50 cm dapatdilihat pactaGambar
1. Padaketinggian 3,5 meterdari bawah sisi
masukan primer paparan radiasi sekitar 5
Inreln/jam. Hal ini diperkirakanactakotoran

yang terirradiasi menempel pada daerall

tersebut.

6. Kualitas air pendingin sekunderantara lain
dipengaruhi oleh kesadahan,alkalinitas, gas
terlarut, besi silika, ion chloride daDpadatan
suspensi. Kesadahan yang
tinggi
menyebabkan
deposit.Alkalinitas yangrendah
menyebabkan korosi.Gas terlarut dapat
menaikkandaDmenurunkanpH air. Besiyang
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terlalu tinggi menyebabkan air menjadi
abrasif. membentuk kerak dan d.1patmembuat
penyempitan lubaIlg sistem pembuangan
panas. Untuk menjaga suapaya penyempitan
tid.1k terlalu paral1. maka sistem hanls dira".at
milumal I (satu) tallun sekali dalarn 5 (lima)
tahlm.

KESIMPULAN
Karena sistem penukar baJlang merupakaIl
komponen penting dalmn instaJasi nuklir, maka
keandalml sistem illl lwus tetap terjaga dan
mmnpu men1i11daJ1kan
panas yang ditiInbulkml dari
hasil produk fisi di dalam teras reaktor ke sistem
pendingin sekunder. Besamya perpindaJlan panas
dari sistem pendingin primer ke sistem pendingin
sekunder tergantung kepada kematnpuml sistem
penukar baJlatlgtersebut.
Maka Wlt11k mengoptimaJkan kemampuan
sistem penukar ballang RSG-GAS hams dilakukan
pera\"atan yang baik dan benar terltadap sistem

(Bambang Jlflil;

tersebut. BerdasarkaIl prosedur pera""atan yang
digunakan RSG-GAS bahwa sistem penukar
bahang RSG-GAS harus dinspeksi pacta pipa
bagian daJ3Jnsecara rutin sam kali dalam lima
taJllUl.
Setelah 13 tal1un sistem iln bcroperasi tid.1k
pernal1 dirawat atau diinspeksi. lllinik pertama
kalinya inspeksi bagain dalalu dan pembersil\al1
secara mekanik (over/lau/) sistem penukar bal1ang
RSG-GAS (JE 01 BC 001) telal1 dilaksanakal1
pacta taI1ggal 29 Mei sid 2 Jilin 2000. Proses
pelaksanaan O\ler/lou! berlal1gsung dengan baik
dan tidak ditemukal1 adanya kesulitan.
Dari hasil over/lou!
atau inspeksi iln
diketalmi kondisi sistem penukar bal1a11gyang

sebenamya,

juga

diperoleh

prosedur

pembongkaran dan penutupan bagial1 atas dan
bawah sistem penukar bal1ang. Dari hasil
pengalalnan ini maka dapat diperoleh teklnk
perawatan sistem penukar bahang RSG-GAS yang
efektif dan efisien.

DAFTARPUSTAKA
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DISKUSI
Penanya (BmubangMurjadi)
Pipa dalmll HE sisi sekundermempunyai diameterkecil dan panjang,Bagaimanacara mendeteksi
masing-ntasingpipa tersebutbahwa telall berkerak?

Ja,vaban (SlmnetWiranto)
Semprotair bertekanan-7 larutkankerakyangmenempel.
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