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ABSTRAK
REVIT ALISASI CHILLER E 62302 INST ALASI PENGOLAHAN LIMBAH
RADIOAKTIF. Sistem Chiller Pusat Teknologi Limbah Radioakti[ telah beroperasi hampir 30
tahun, sehingga telah mengalami banyak kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Untuk itu harus
dilakukan penggantian beberapa komponen utama dengan metoda revitalisasi. Revitalisasi
dilakukan karena suku cadang yang tidak terdapat lagi dipasaran sesuai tipe dan model serta untuk
efisiensi biaya. Tujuan utama revitalisasi agar terpenuhi udara dingin dan segar di ruang instalasi
pengolahan limbah radioakti[ dan ruangan administrasi. Sebelum dilaksanakan kegiatan
revitalisasi, telah dilakukan analisis terhadap efisiensi biaya, metode perbaikan, performance
peralatan dan analisis berbagai kendala yang akan dialami di lapangan sehingga revitalisasi Chiller
E 62302 dapat dilakukan. Perbaikan/revitalisasi Chiller E62302 terlaksana dengan baik dan dapat
berfungsi mendinginkan, menjaga humidity, kelembaban ruangan Instalasi Pengolahan Limbah
Radioakti[ dan ruangan admisnistrasi (kantor) sesuai dengan standart yang dipersyaratkan.
Kata Kunci : Revitalisasi, metoda perbaikan Chiller

ABSTRACT
REVITALIZATION OF CHILLER E 62302 IN RADIOACTIVE WASTE TREATMENT

PLANT. Chiller Systems of Radioactive Waste Technology Center has been operated nearly 30
years, so it has suffered a lot of damage can not be repaired. It must perform the replacement of
key components by the method of revitalization. Revitalization must be done because spare parts
were no longer exist in the market according to type and models and also for cost efficiency. The
main objective of revitalization to be fulfilled cold and fresh air in the rooms Installation of
Radioactive Waste-Instalations and administrative space. Before conducting activity, has been
conducted an analysis of the cost-efficiency, repair methods, equipment performance and analysis
of the various obstacles that will be experienced in the field so revitalization of the Chiller E
62302 can be conducted.

Keywords: Revitalization, methods ofimprovement chiller

PENDAHULUAN

Saat ini, hampir semua orang di Bumi menggunakan pendingin ruangan
atau yang lebih dikenal dengan kata AC (Air Conditioner). Sebenarnya, apakah
pendingin ruangan itu? Dan apa yang menyebabkan pendingin ruangan dapat
mendinginkan ruangan? Pendingin ruangan adalah sebuah metode yang
mengalirkan udara bersih pada sebuah area (ruangan) dengan temperatur dan
kelembaban yang tepat. Sistemnya hampir mirip dengan sistem r~f;'igerator (
lemari es), yang dirancang untuk mendinginkan udara di dalam mangan.
Sebenarnya, AC maupun kulkas menggunakan prinsip yang sama yaitu saat cairan
menguap diperlukan adanya kalor. Dalam proses "menghilangkan" panas, sistem
AC juga menghilangkan uap air, guna meningkatkan tingkat kenyamanan orang
selama berada di dalam ruangan tersebut. Filter (penyaring) tambahan digunakan
untuk menghilangkan polutan dari udara. AC yang digunakan dalam sebuah
gedung biasanya menggunakan AC sentral yang biasanya disebut sistem Chiller.
Selain itu, jenis AC lainnya yang umum adalah AC ruangan yang terpasang di
sebuah jendela. Kunci utama dari AC adalah r~j/'igerant[l], yang umumnya
adalah flllorocarbon[2], yang mengalir dalam sistem, menjadi cairan dan
melepaskan panas saat dipompa (diberi tekanan), dan menjadi gas dan menyerap
panas ketika tekanan dikurangi. Mekanisme berubahnya reji-igerant menjadi
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cairan lalu jadi gas dengan memberi atau mengurangi tekanan terbagi mejadi dua
area: sebuah penyaring udara, kipas, dan cooling coil (kumparan pendingin) yang
ada pada sisi ruangan dan sebuah kompresor (pompa), condenser coil (kumparan
penukar panas), dan kipas pada jendela luar. Udara panas dari ruangan melewati
filter, menuju ke cooling coil yang berisi cairan refdgerant yang dingin[1],
sehingga udara menjadi dingin, lalu melalui teralis/kisi-kisi kembali ke dalam
ruangan. Pada kompresor, gas refrigerant dari cooling coil lalu dipanaskan
dengan cara pengompresan. Pada condenser coil, refrigerant melepaskan panas
dan menjadi cairan, yang tersirkulasi kembali ke cooling coil[3]. Sebuah
thermostat mengontrol motor kompresor untuk mengatur suhu ruangan. Gedung
gedung besar menggunakan unit pendingin di mana udara segar diambil kemudian
bercampur dengan udara ruangan. Campuran ini disaring dan didinginkan saat
melalui sebuah unit pendingin (cooling coils). Bila udara kering, uap air ditambah.
Pada akhimya, udara dingin masuk ke dalam gedung. Willis Carrier, penemu
berkebangsaan Amerika, merancang sistem/mekanisme AC pada tahun 1911.

Sistem pengkondisian udara adalah suatu proses mendinginkan
atau memanaskan udara sehingga dapat mencapai temperatur dan kelembaban
yang sesuai dengan kondisi yang dipersyaratkan dari suatu ruangan tertentu.
Pengkondisian udara secara lengkap meliputi pemanasan (heating),
pendinginan (cooling), pengaturan kelembaban (humidifYing dan dehumidifYing),
dan pertukaran udara (ventilating). Sedangkan pengkondisian udara skala kecil
umumnya dilakukan tanpa mengikutsertakan pengaturan kelembaban.
Pengkondisian udara saat ini telah menjadi standart bangunan, public ataupun
privat dalam berbagai skala, diberbagai penjuru dunia. Untuk daerah
yang mengalami empat musim, terjadi perubahan fungsi pengkondisian
udara dari pemanasan (heating) pada saat musim dingin dan menjadi
pendinginan (cooling) pada saat musim panas. Sedangkan pada daerah
khatulistiwa seperti Indonesia, pada umumnya fungsi pengkondisian udara adalah
pada mode pendinginan saja. Mesin pengkondisian udara yang bekerja
sebagai pendingin biasanya disebut sebagai AC (Air Conditioning), sedangkan
pada saat bekerja sebagai pemanas disebut sebagai pompa kalor (heat pump).
Sasaran dari pengkondisian udara adalah agar temperatur, kelembaban kebersihan
dan distribusi udara dalam ruangan dapat dipertahankan pada tingkat
keadaan yang diinginkan. Untuk mencapai hal tersebut, dapat dirancang dan
digunakan beberapa macam sistem pendinginan, pemanasan, dan ventilasi yang
sesuai. Untuk mengkondisikan udara gedung-gedung besar AC biasa mungkin
sudah tidak efisien lagi. Dapat dibayangkan jika menggunakan AC biasa sangat
banyak refrigerant yang hams digunakan. Begitu pula dengan kerja
kompresomya. Oleh karena itu sering kali sistem yang digunakan adalah Chiller
System.

Pusat Teknologi Limbah Radioaktif menggunakan Chiller System
berfungsi untuk mendinginkan ruangan administrasi dan Instalasi Pengolahan
Limbah Radioaktif (IPLR). Chiller York telah beroperasi hampir 30 tahun,
sehingga telah mengalami banyak kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Sistem
pendingin chiller 2 E62302 bisa dikatakan sudah tidak dapat beroperasi atau
dengan kata lain rusak berat, sehingga suhu minimal 51°F dan humidiy 60% tidak
dapat tidak tercapai. Untuk itu harus dilakukan penggantian beberapa komponen
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utama dengan metoda revitalisasi. Revitalisasi dilakukan untuk mengatasi suku
cadang tidak terdapat lagi dipasaran sesuai tipe dan model chiller E62302, untuk
efisiensi biaya serta penggunaan jenis Freon R22 kurang ramah lingkungan.
Sehingga dengan dilakukannya revitalisasi chiller jenis Freon R22 menjadi chiller
type air cooled reciprocating chiller yaitu YAEP R407C dengan kapasitas
minimum 210 ton (leaving chilled liquid 75°F, condenser air entering
temperature. 95°F), maksimum 1,15 KW/TR, Flow rate 150 - 640 gpm, maka
udara dingin dan segar di ruang Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif dan
ruangan administrasi akan terpenuhi, serta lebih ramah lingkungan dengan
pengunakan Freon jenis R407 yang telah mendapat rekomendasi Badan Kesehatan
Dunia (WHO).

PROSES KERJA CHILLER

Kompresor yang ada pada sistem pendingin dipergunakan sebagai alat untuk
memampatkan
fluida kerja (refrigent), jadi refrigent yang masuk ke dalam kompresor dialirkan
ke condenser yang kemudian dimampatkan di kondenser. Di bagian kondenser ini
refrigent yang dimampatkan akan berubah fase dari refrigent fase uap menjadi
reFigent fase cair, maka refrigent mengeluarkan kalor yaitu kalor penguapan yang
terkandung di dalam refrigent. Adapun besamya kalor yang dilepaskan oleh
kondenser adalah jumlahan dari energi kompresor yang diperlukan dan energi
kalor yang diambil evaparator dari substansi yang akan didinginkan. Pada
kondensor tekanan refrigent yang berada dalam pipa-pipa kondenser relatif jauh
lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan refrigent yang berada pada pipi-pipa
evaporator. Setelah refrigent lewat kondenser dan melepaskan kalor penguapan
dari fase uap ke fase cair maka refrigent dilewatkan melalui katup ekspansi, pada
katup ekspansi ini retrigent tekanannya diturunkan sehingga refrigent berubah
kondisi dari fase cair ke fase uap yang kemudian dialirkan ke evaporator, di dalam
evaporator ini refrigent akan berubah keadaannya dari fase cair ke fase uap,
perubahan fase ini disebabkan karena tekanan refrigent dibuat sedemikian rupa
sehingga refrigent setelah melewati katup ekspansi dan melalui evaporator
tekanannya menjadi sangat turun. Hal ini secara praktis dapat dilakukan dengan
jalan diameter pipa yang ada dievaporator relatif lebih besar jika dibandingkan
dengan diameter pipa yang ada pada kondenser. Dengan adanya perubahan
kondisi refrigent dari fase cair ke fase uap maka untuk merubahnya dari fase cair
ke refrigent fase uap maka proses ini membutuhkan energi yaitu energi
penguapan, dalam hal ini energi yang dipergunakan adalah energi yang berada di
dalam substansi yang akan didinginkan. Dengan diambilnya energi yang diambil
dalam substansi yang akan didinginkan maka enthalpi[3} substansi yang akan
didinginkan akan menjadi turun, dengan turunnya enthalpi maka temperatur dari
substansi yang akan didinginkan akan menjadi turun. Proses ini akan berubah
terus-menerus sampai terjadi pendinginan yang sesuai dengan keinginan. Dengan
adanya mesin pendingin listrik ini maka untuk mendinginkan atau menurunkan
temperatur suatu substansi dapat dengan mudah dilakukan. Fluorocarbon [1]

adalah senyawa organik yang mengandung I atau lebih atom Fluorine. Lebih dari
100 fluorocarbon yang telah ditemukan. Kelompok Freon dari fluorocarbon
terdiri dari Freon-II (CCI3F) yang digunakan sebagai bahan aerosol, dan Freon
12 (CCI2F2), umumnya digunakan sebagai bahan refrigerant. Saat ini, freon
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dianggap sebagai salah satu penyebab lapisan Ozon Bumi berlubang dan
menyebabkan sinar Ultra Violet (UV) masuk. Walaupun, hal tersebut belum
terbukti sepenuhnya, produksi fluorocarbon mulai dikurangi. Thermostat[2] pada
AC beroperasi dengan menggunakan lempeng bimetal yang peka terhadap
perubahan suhu ruangan. Lempeng ini terbuat dari 2 metal yang memiliki
koefisien pemuaian yang berbeda. Ketika temperatur naik, metal terluar memuai
lebih dahulu, sehingga lempeng membengkok dan akhimya menyentuh sirkuit
listrik yang menyebabkan motor AC aktif/jalan.

TAT A KERJA
Metode Pelaksanaan
Secara umum revitalisasi sistem pendingin (chiller E62302) di IPLR dilaksanakan
dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut
1. Perencanaan

- Penilaian kondisi kinerja peralatan terkini.
Hasil evaluasi kinerja peralatan pada tahun sebelumya dan rapat-rapat
koordinasi untuk mendapatkan data terkini kondisi operasi, kebutuhan
perlakuan, kendala-kendala lapangan dan ketidaksesuaian yang terjadi
pada sistem pendingin (chiller 2 E62302). chiller 2 E62302 bisa dikatakan
sudah tidak dapat beroperasi atau dengan kata lain rusak berat, sehingga
suhu minimal Slop dan humidiy 60% tidak dapat terpenuhi. Spesifikasi
teknis chiller E62302 adalah type air cooled reciprocating chiller yaitu
YAEP R407C dengan kapasitas minimum 210 ton (leaving chilled liquid
75°P, condenser air entering temperature. 95°P), maksimum 1,15
KW /TR, Flow rate 150 - 640 gpm (lebih detail ada dalam kontrak kerja
dengan CV. ANAMI).

- Penyusunan rencana kerja.
Untuk mensukseskan kegiatan, pada awal tahun sudah disiapkan rencana
kerja berupa rencana pengadaan oleh Pihak ketiga, rencana supervisi
pelaksanaan kegiatan, uji fungsi dan evaluasi hasil revitalisasi.

2. Persiapan
- Rapat koordinasi dan komparasi kegiatan.

Dilakukan rapat-rapat koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan teknis
dengan melibatkan pihak lain terkait, serta melakukan komparasi kegiatan
sejenis untuk mendapatkan infomasi teknis dan administratif sesuai
pengalaman kerja dengan harapan tidak mengulang kesalahan yang sarna.
Rapat pemilihan data dan spesifikasi teknis.
Dilakukan rapat-rapat koordinasi persiapan administratif, data teknis dan
kelengkapan spesifikasi pekerjaan untuk pelaksanaan lelang pengadaan
barang danjasa melalui pihak ketiga .

3. Pelaksanaan kegiatan
Supervisi pelaksanaan kegiatan.
Dilakukan pemeriksaan lapangan, inspeksi, monitoring kegiatan berkala
dan melakukan supervisi pelaksanaan revitalisasi dengan mengacu hasil
kontrak dan peraturan perundangan yang berlaku.

- Uji fungsi hasil kegiatan revitalisasi.
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4. Pembinaan Sumber Daya Manusia
Kegiatan operasi sistem pendingin (chiller 2 E62302) fasilitas proses IPLR
memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik dari segi
jumlah maupun kompetensinya. Oleh karena itu pembinaan terhadap SDM
harus terus dilakukan, antara lain melalui pendidikan/latihan/
kursus/coaching/workshop, sertifikasi, seminar, sharing pengalaman, studi
banding, kerjasama dan menjalin komunikasi antar operator instalasi sejenis.

5. Evaluasi hasil kegiatan
Oilakukan pemeriksaan data hasil, kajian dan tinjauan terhadap kesesuaian
dengan standar yang dipersyaratkan pada sistem pendingin (chiller 2
E62302)[4], sehingga didapatkan catatan hasil, kendala dan kesimpulan
kegiatan revitalisasi yang dilakukan.

6. Pelaporan
Dilakukan rangkuman hasil pelaksanaan kegiatan, rekaman dan
dokumentasi revitalisasi sistem pendingin (chiller 2 E62302), yang
kemudian disusun dalam bentuk laporan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1. Temperatur air keluar dari Chiller (oF) sebelum Revitalisasi

Pengukuran

123456789101112

Nilai Standart (OF)

51-51-51-51 -51-51 -51-51-51 -51-51-51-
(51 - 65)

656565656565656565656565

Pengukuran rata-
62

6150606361626160626361rata Tahun 2015
Pengukuran rata-

40
4244434241434042414342rata Tahun 2014

Pengukuran rata-
41

4243424240424143424142rata Tahun 2013

Sistem chiller PTLR telah mengalami banyak kerusakan setelah
dioperasikan kurang lebih hampir 30 tahun. Usaha-usaha perbaikan telah
dilakukan dan bahkan metode kanibalisme spare part dengan chiller lain karena
keterbatasan suku cadang dipasaran. Keterbatasan suku cadang terjadi karena
kemajuan teknologi, tak terkecuali pabrikan chiller telah mengeluarkan beberapa
generasi terbaru. Kondisi chiller sebelum direvitalisasi dapat dilihat pada Gambar
1. Oitinjau dari ketidak mampuan sistem chiller untuk memenuhi kebutuhan
pendidinginan media air dingin untuk mendinginkan ruangan proses IPLR dan
kantor serta ketidak tersediaan spare part dipasaran, sehingga ditetapkan harus
dilakukan revitalisasi. Data pengoperasian rutim chiller tahun 2013 dan tahun
2014, temperatur air keluar dari chiller tidak mencapai nilai minimal antara 51°F
sampai 65°F. Pencapaian temperatur pengoperasian rutin hanya rata-rata 40°F
44°F dapat dilihat pada Tabel 1 dan pada Gambar 3 sangat jelas terlihat kurva

207



Jonner Sitompul, Arifin Istavara : Revitalisasi Chiller E 62302 ...

temperatur pengoperasian system chiller[4], selalu di bawah temperatur minimal
(51°F) yang harus dicapai.

Setelah dilakukan revitalisasi chiller E62302 temperatur keluaran chiller
untuk mendinginkan ruang lnstalasi Pengolahan Limbah Radioaktif dan ruangan
kantor dapat mencapai rata-rata 60°F sampai 63°F, nilai ini sesuai dengan
temperatur standart yang harus dicapai pada temperature 51°F sampai 65°F.
Pencapaian nilai temperature pengoperasian setelah dioperasikan terlihat pada
Tabel 2 dan pada Gambar 3. Garis merah (hasil pengukuran revitalisasi) berada
pada posisi diatas nilai temperature minimal yang harus dicapai yaitu nilai
temperature 51°F bahkan mendekati nilai maksimal yaitu 65°F. Dan semua
besaran pengukuran (outside air, % current, suction pressure, oil pressure) dapat
mencapai nilai standart yang harus di capai dalam operating manual AHU-Off
Gas[5], sehingga ruangan lnstalasi Pengolahan Limbah Radioaktif (IPLR)
mencapai tingkat kedinginan dan humidity yang dipersyaratkan. Hal ini
membuktikan bahwa kegiatan revitalisasi chiller2 E62302 terlaksana dengan baik
dan benar.

Gambar 1. Kondisi Chiller Sebelum di Revitalisasi
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Gambar 2. Kondisi Chiller Setelah di Revitalisasi

ISSN 0852-2979

dan ruangan kantor mencapai tingkat kedinginan dan humidity yang
dipersyaratkan. Hal ini membuktikan bahwa kegiatan revitalisasi chiller2 E62302
terlaksana dengan baik dan benar.

Tabel 2. Data pengamatan rata-rata tiap bulan setelah dilakukan revitalisasi.
No NilaiDATARATA-RATASETIAPBULAN

urut
U RA I AStandart

123456789101112

N

(dipenuhi)

1.
Leaving

51 -65615860596162596059626162
Water (OF)

2.

Outside

Air (OF)

86 -100
929493929193909291979591

3.
% Current

30 -115755560655860575856626880

4.

Current60 -230144178155165185187177178188190184184

5.
Suction

Pressure

> 44 psi
565759605557545857595655

6.

Oil
Pressure

> 25 psi646856656670676459727068
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Gambar 3. Grafik temperatur air yang keluar dari Chiller (oF) setelah dilakukan
revitalisasi.

KESIMPULAN

I. Chiller dan AC (air conditioner) berbeda, meskipun memiliki fungsi yang
sarna sebagai pendingin ruangan. Perbedaannya terletak pada media yang
didinginkan, AC akan langsung mendinginkan udara didalam ruangan
yang akan dikehendaki. Sedangkan chiller mendinginkan air, yang
kemudian air dingin digunakan untuk mendinginkan ruangan besar.

2. Spesifikasi Teknis dan pemasangan chiller E62302 sesuai dengan data
kontrak yang telah dipersiapkan dan direncanakan.

3. Perbaikanlrevitalisasi chiller E62302 terlaksana dengan baik dan dapat
berfungsi mendinginkan, menjaga humidity, kelembaban ruangan Instalasi
Pengolahan Limbah Radioaktif dan ruangan admisnistrasi (kantor) sesuai
dengan standart yang dipersyaratkan.
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