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 ABSTRAK   

RANCANG BANGUN PROTOTYPE KONTROL DAMPER BERBASIS PLC PADA BLOWER 

REAKTOR KARTINI. Telah dirancang suatu alat untuk mengoperasikan damper pada blower reaktor Kartini 

dengan sistem interlock. Kontrol ini dibuat karena damper yang terdapat pada reaktor Kartini sampai dengan 

saat ini masih beroperasi secara manual. Penelitian dengan membuat 2 buah ducting, yaitu sebuah saluran 

ventilasi untuk mengalirkan udara dari dalam ke luar ruangan reaktor. Didalam ducting terdapat suatu damper 

sebagai katup untuk membuka dan menutup saluran udara. Ukuran ducting dibuat dengan perbandingan 1:1 

seperti yang ada pada reaktor Kartini. Damper ini bekerja dengan sistem interlock yang dikontrol dengan 

menggunakan sebuah PLC. Hasil menunjukkan bahwa dua buah damper pada ducting A dan Ducting B dapat 

bekerja dengan baik, dimana saat damper A membuka maka damper B menutup begitu juga sebaliknya. Pada 

saat salah satu damper beroperasi maka damper yang lain tidak dapat dioperasikan. Hal ini menunjukkan sistem  

interlock dapat bekerja dengan sempurna. 

Kata kunci : Kontol damper, PLC, ducting 

ABSTRACT   

DESIGN OF DAMPER CONTROL PROTOTYPE BASED ON PLC AT BLOWER REACTOR KARTINI. 
A device has been designed to operate the damper on the Kartini reactor’s blower with an interlock system. 

This control is made because the Kartini reactor’s damper still operates manually until now. This research 

done by making 2 pieces of ducting, which is a ventilation channel to drain the air from the inside out of the 

reactor room. In the ducting there is a damper as a valve to open and close the air passages. Ducting size is 

made with a ratio of 1: 1 as in Kartini reactor. The damper works with an interlock system and controlled by 

using PLC. The results show that two dampers on ducting A and Ducting B can work well, in other hand when 

damper A opens then damper B closes and vice versa. when one of the damper is on operation the other damper 

can not be operated. It shows the interlock system can work perfectly. 

 
Keyword : Damper control, PLC, ducting 

 

PENDAHULUAN  

Reaktor nuklir adalah tempat terjadinya 

reaksi inti. Contoh reaksi inti antara lain: reaksi 

pembelahan inti (reaksi fisi) dan reaksi 

penggabungan inti (reaksi fusi). Bagian utama 

dari reaktor nuklir yaitu: elemen bahan bakar, 

perisai, moderator dan elemen kendali. Reaksi 

fisi berantai terjadi apabila inti dari suatu unsur 

dapat belah (Uranium-235, Uranium-233, 

Plutonium-239) bereaksi dengan neutron 

thermal/ lambat yang akan menghasilkan unsur-

unsur lain dengan cepat serta menimbulkan 

energi panas[1]. 

Reaktor Kartini adalah reaktor penelitian 

yang dirancang oleh BATAN dengan daya 250 

kW yang beroperasi pada daya 100 kW untuk 

tujuan penelitian, pelatihan dan pendidikan. 

Reaktor Kartini merupakan reaktor bertipe 

Triga Mark II dengan kolam terbuka, 

berpendingin air ringan. Pembangunan Reaktor 

Kartini dimulai akhir tahun 1974, dan mencapai 

kondisi kritis untuk pertama kalinya pada 25 

Januari 1979, diresmikan pada 1 Maret 1979 

serta masih dioperasikan hingga dengan 

sekarang[2] 
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Untuk memenuhi pendidikan dan 

pelatihan yang semakin modern, Reaktor 

Kartini akan dikembangkan sebagai Nuclear 

Training Center (NTC) yaitu lembaga pelatihan 

pada bidang nuklir menggunakan reaktor, 

bertujuan sebagai institusi pendidikan dan 

pelatihan personil pada bidang radiasi dan 

teknologi reaktor (Stanescu, 2016). Program 

NTC yang dapat diterapkan pada Reaktor 

Kartini antara lain pelatihan kalibrasi daya, 

kalibrasi batang kendali, pengukuran fluks 

neutron dan pengukuran koefisien negatif 

temperature[3]. 

Pada pengoperasian Reaktor Kartini telah 

dijamin keamanannya dengan pengamanan 

berlapis yaitu: dengan pengungkungan hasil 

belah dalam selongsong bahan bakar, 

pengungkungan hasil belah dalam air pendingin 

bila terjadi kerusakan selongsong bahan bakar, 

pengungkungan dalam sungkup reaktor 

(gedung dan atap) bila terjadi lepasan hasil 

belah yang lepas dengan pengungkungan air 

pendingin    Namun demikian pada setiap 

kegiatan operasi reaktor perlu pengawasan baik 

yang bersifat rutin maupun berkala untuk 

mendeteksi dini terhadap gejala kemungkinan 

terjadi kecelakaan sehingga dapat dihindari 

kecelakaan yang lebih besar[1]. 

Gedung Reaktor Kartini memiliki saluran 

ventilasi yang berfungsi untuk mengalirkan 

udara dari dalam gedung reaktor menuju keluar 

gedung. Saluran ventilasi dilengkapi dengan 2 

buah blower dan setiap blower dilengkapi 

dengan sebuah damper. Blower berfungsi untuk 

menghisap udara yang berada di dalam gedung 

menuju keluar dan menjaga tekanan udara di 

dalam gedung Reaktor. Tekanan udara di dalam 

gedung Reaktor harus lebih rendah 

dibandingkan di luar gedung Reaktor, agar zat 

radioaktif yang berada di dalam gedung reaktor 

tetap terkungkung di dalamnya. 

Damper yang terdapat pada saluran 

ventilasi Gedung Reaktor Kartini sampai saat 

ini masih dioperasikan secara manual. Manual 

damper yang digunakan untuk mengatur debit 

udara yang masuk dan keluar ruangan yang 

bukaanya dilakukan secara manual tanpa 

adanya actuator[4] 

Pada penelitian yang akan, dirancang 

sebuah kontrol buka tutup damper dengan 

sistem interlock. Damper dan blower akan 

beroprasi secara bergantian, apabila damper A 

yang akan dibuka maka  blower A yang akan 

beroperasi dan damper B akan tertutup maka 

blower B tidak akan beropersasi. Damper yang 

digunakan adalah sebuah damper yang 

dirancang untuk mengatur aliran udara pada 

saluran ventilasi.   

  

METODE  
 

Penelitian dilaksanakan di Bengkel 

Mekanik Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir-

Badan Tenaga Nuklir Nasional (STTN-

BATAN) dan di Pusat Sains dan Teknologi 

Akselerator (PSTA). 

 

 
Gambar 1 Diagram Alir Penelitian 

Perancangan Desain Alat 

Perancangan ducting sebagai tempat 

melekatnya semua perancangan mekanik, 

memiliki dimensi yang disesuaikan dengan 

yang terdapat pada reaktor Kartini, desain 

rancangan ducting ditunjukkan Gambar 2 

sebanyak dua buah.  

SEMINAR NASIONAL SDM TEKNOLOGI NUKLIR 
YOGYARTA, 20 AGUSTUS 2018 
ISSN 1978-0176

[ 482 ]



 

 

 
Gambar 2 Ducting 

 
Adapun komponen-komponen ducting 

terdiri dari damper, dudukan bearing, dan 

pulley. 

Dari studi lapangan yang dilakukan di 

PSTA BATAN diketahui damper yang 

digunakan berjenis single blade, maka pada 

perancangan damper sesuai dengan yang 

terdapat di PSTA BATAN yaitu single blade 

damper. Desain single blade damper 

ditunjukkan pada Gambar 3.3 sebanyak 2 buah: 

 

 
Gambar 3 Single Blade  Damper 

 
Perancangan dudukan bearing berfungsi 

sebagai tempat melekatnya bearing. Desain 

dudukan bearing ditunjukkan pada Gambar 4 

sebanyak 4 buah: 

 

 
Gambar 4 Dudukan Bearing 

 
Perancangan pulley . Desain pully kecil 

ditunjukkan pada Gambar 5 dan besar 

ditunjukkan pada Gambar 6, masing-masing 

sebanyak 2 buah. 

 

 
Gambar 5 Pully Kecil 

 
Gambar 6 Pully Besar 

 
 komponen selesai didesain selanjutnya 

dilanjutkan dengan penggabungan seperti pada 

Gambar 7. 
 

 
Gambar 7 Ducting dan Komponen-komponen 

 
Perancangan kontrol diawali dengan 

pembuatan program pada software CX-

Programmer version 9.3, program tersebut 

sebagai gambaran untuk perakitan komponen-

komponen kontrol damper. Diagram 

perancangan kontrol dapat dilihat pada Gambar 

8. 

 

 
Gambar 8 Diagram Perancangan Kontrol 
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Pembuatan Perakitan Alat 

Pembuatan kerangka ducting dimulai 

dengan pemotongan besi siku untuk, ukuran 

yang dibutuhkan adalah 50 cm sebanyak 16 

batang dan 100 cm sebanyak 16 batang dengan 

menggunakan mesin gergaji. Besi siku yang 

telah dipotong dibentuk sesuai desain kerangka 

terdapat pada lampiran 1, dengan menggunakan 

mesin las listrik. 

Setelah kerangka selesai dilanjutkan 

dengan memotong plat besi yang memiliki tebal 

2 mm dan ukuran yang dibutuhkan adalah 100 

cm × 50 cm sebanyak 4 lembar dan 50 cm × 50 

cm sebanyak 2 lembar. Potongan plat besi 

disatukan dengan rangka menggunakan mesin 

las listrik penyatuan rangka dengan plat besi 

dimaksudkan sebagai casing dari rangka 

ducting. Penyatuan casing dengan rangka 

ducting terdapat pada Gambar 9. 

 
Gambar 9 Casing dengan Rangka Ducting 

Dudukan bearing dibuat menggunakan 

bahan plat besi dengan tebal  8 mm. Plat besi 

terlebih dahulu dipotong dengan ukuran 100 

mm × 100 mm menggunkan mesin gergaji 

sebanyak 4 buah. Menentukan titik center dari 

plat besi yang telah dipotong menggunakan 

penggaris untuk selanjutnya dilubangi 

menggunakan mesin bor duduk dengan ukuran 

lubang sebesar 26 mm. Agar lubang yang dibuat 

presisi terlebih dahulu menggunakan mata bor 8 

mm kemudian 10 mm, 18 mm dan yang terakhir 

26 mm. Plat besi yang telah dilubangi dengan 

ukuran 26 mm kemudian diperbesar sesuai 

dengan diameter luar dari bearing yaitu 28 mm 

menggunakan mesin bubut. Setelah lubang 

yang dibuat sesuai dilanjutkan dengan 

pemodelan plat besi dengan bentuk persegi 6 

dengan mesin scrub. Dudukan bearing terdapat 

pada Gambar 10. 

 

 
Gambar 10 Dudukan Bearing 

 

Pada pembuatan damper dibuat sebanyak 2 

buah menggunakan bahan yaitu besi pejal 
dengan diameter 19 mm dan  plat besi dengan 

tebal 2 mm, besi pejal digunakan sebagi poros 

dari damper dan plat besi digunakan sebagai 

sirip damper. Besi pejal terlebih dahulu 

dipotong dengan menggunakan mesin gergaji 

dengan panjang 1150 mm sebanyak  2 biji, 

sedangan untuk plat besi dipotong 

menggunakan mesin pemotong plat dengan 

ukuran 895 mm × 200 mm sebanyak 4 buah. 

Diameter setiap ujung dari besi pejal diperkecil 

sesuai dengan diameter dalam bearing yaitu 15 

mm menggunakan mesin bubut. Besi pejal yang 

telah diperkecil ukuran di setiap ujungnya 

selanjutnya disatukan dengan plat besi 

menggunakan mesin las listrik. Damper dapat 

dilihat pada Gambar 11. 
 

 
Gambar 11 Damper 

 
Pembuatan pully menggunakan bahan 

aluminium berbentuk silinder dengan diameter 

120 mm dan 60 mm, komponen ini dibuat 

sebanyak 2 buah yang masing-masing 

berukuran 100 mm dan berukuran 50 mm. 

Pembuatan diawali dengan pemotongan 

menggunakan mesin gergaji selanjutnya 

diteruskan  menggunakan mesin bubut untuk 

membentuk diameter yang dibutuhkan. Bentuk 

pulley besar dan kecil  terdapat pada Gambar 

12. 
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Gambar 12 Pully Kecil dan Pully Besar 

 
Setelah semua komponen selesai dibuat 

yaitu yang terdiri dari ducting, damper, dudukan 

bearing dan pully selanjutnya dirakit sehingga 

membentuk suatu sistem ventilasi seperti pada 

Gambar 13. 

 

 
Gambar 13 Perakitan Ducting 

 

 
Perakitan rangkaian kontrol terlebih dahulu 

dimulai dengan pembuatan program pada CX-

Programmer. Program yang dibuat harus sesuai 

dengan prinsip kerja damper yang akan 

digerakkan, prinsip kerja damper bekerja 

dengan sistem interlock dimana ketika damper 

A terbuka dan blower A aktif maka damper B 

tertutup dan blower B tidak aktif. Program dapat 

dilihat pada Gambar 14 dan Gambar 15. 

Program yang telah dibuat kemudian 

disimulasikan pada PLC untuk mengetahui 

prinsip kerja alat yang akan dioperasikan. 

Selanjutnya program di download kedalam 

PLC. Program yang sudah benar kemudian 

menjadi gambaran untuk perakitan rangkain 

kontrol. Komponen rangkaian kontrol terdiri 

dari relay, limit switch, push botton, power 

supley, dan motor penggerak yang dirakit 

dengan menggunakan kabel seperti Gambar 16 

dan Gambar 17. 

 

 
Gambar 14 Diagram ladder kontrol damper 

 

 
Gambar 15 Rangkaian Kontrol input 

 

Keterangan Gambar: 

1.Input pada PLC 

2.Power Supply 

3.Push button (PB) dan Limit switch 

(LS) 
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Gambar 16 Rangkaian Kontrol output 

 

Keterangan Gambar: 

 

Metode Pengujian 

Pengujian torsi motor dilakukan dengan 

cara mengukur rpm menggunakan tacometer 

dan mengukur I max menggunakan multimeter, 

untuk mengukur I max motor dengan cara 

mengeblok putaran motor sehingga tidak dapat 

berputar.   

Pengujian sistem kontrol, pengujian ini 

untuk mengetahui program yang telah dibuat 

sesuai dengan prinsip kerja alat yang akan 

dioperasikan. 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Kontrol Damper 

Telah dibuat sebuah kontrol damper 

dengan sistem interlock untuk Reaktor Kartini. 

Kontrol tersebut dapat mengotrol buka tutup 2 

buah damper dan mengaktifkan 2 buah Blower. 

Kontrol damper dapat dilihat pada Gambar 18. 

 
Gambar 17 Kontrol Damper 

 

 

 

 

 

Hasil Ducting 

Telah dibuat sebuah ducting. ducting tersebut 

telah dirangkai dengan sebuah damper untuk 

dikontrol buka tutup menggunakan PLC. 

Ducting  dapat dilihat pada Gambar 19. 
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Gambar 18 Ducting 

 

 
 

Perakitan Kontrol dan Ducting 

Perakitan dilakukan dengan 

menghubungkan antara komponen kontrol 

damper dengan motor penggerak damper dan 

limit switch menggunakan kabel dapat dilihat 

pada Gambar 20.  

 
Gambar 19 

 

Hasil Pengujian Torsi 

Hasil dari pengukuran torsi damper 

menggunakan kurci torsi didapatkan hasil 

pengukuran <1 kgm. Setelah pengukuran 

selesai dilanjutkan dengan mengukur arus 

motor wiper kijang 5K MEC04192 ML 

menggunakan multimeter diperoleh arus (I) 

maksimum sebesar 5 A dan hasil putaran motor 

sebesar 36 rpm.  

Perhitungan daya maksimum motor  

𝑷 = 𝑽 ×  𝑰 
𝑷 = 𝟏𝟐 𝐕 ×  𝟓 𝐀 
𝑷 = 𝟔𝟎 𝐰𝐚𝐭𝐭 

Perhitungan Torsi Maksimum Motor 

         

        𝑷 =  
𝑻 ×  𝒏

𝟗, 𝟓𝟓
 

𝟔𝟎 𝐖 =  
𝑻 ×  𝟑𝟔 𝐑𝐏𝐌

𝟗, 𝟓𝟓
 

      
𝟏

𝑻
 =  

𝟑𝟔 𝐑𝐏𝐌

𝟔𝟎 𝐰𝐚𝐭𝐭 × 𝟗, 𝟓𝟓
 

     𝑻 =  𝟏𝟔, 𝟏𝟐 𝐍𝐦 𝐚𝐭𝐚𝐮 𝟏, 𝟔𝟒 𝐤𝐠𝐦  

 Dari hasil perhitungan diatas dapat 

diketahui bahwa torsi maksimum motor wiper 

kijang 5K MEC04192 ML adalah 16,12 Nm 

atau 1,64 Kgm. Sedangkan arus nominal motor 

wiper dilakukan 5 kali pengekuran dengan 

selang waktu 1 menit dan didapatkkan hasil 

seperti Tabel 1. 

Table 1 Hasil Pengukuran Arus Nominal 

Arus nominal tanpa 

beban 

waktu ( 

menit) 

Arus 

(A) 

1 0,73 

2 0,75 

3 0,75 

4 0,74 

5 0,75 

Rata-rata 0,74 

Perhitungan daya nominal motor 

𝑷 = 𝑽 ×  𝑰  
𝑷 = 𝟏𝟐 𝐕 ×  𝟎. 𝟕𝟒  𝐀 
𝑷 = 𝟖, 𝟖𝟖 𝐰𝐚𝐭𝐭 

Perhitungan Torsi 

         𝑷 =  
𝑻 × 𝒏

𝟗,𝟓𝟓
 

           𝟖, 𝟖𝟖 𝐖 =  
𝑻 × 𝟑𝟔 𝑹𝑷𝑴

𝟗, 𝟓𝟓
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𝟏

𝑻
 =  

𝟑𝟔 𝐑𝐏𝐌

𝟖, 𝟖𝟖 𝐰𝐚𝐭𝐭 ×  𝟗, 𝟓𝟓
 

       𝑻 =  𝟐, 𝟑𝟖 𝐍𝐦 𝐚𝐭𝐚𝐮 𝟎, 𝟐𝟒 𝐤𝐠𝐦  

 Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui 

bahwa torsi pada saat tanpa beban motor wiper 

kijang 5K MEC04192 ML adalah 2,38 Nm atau 

0,24 Kgm. Setelah diberi beban berupa damper 

dilakukan pengukuran arus sebanyak 5 kali 

dengan selang waktu 1 menit disetiap 

pengukurannnya dan didapatkan data pada 

Tabel 2. 

Table 2 Arus Berbeban 

 

 

 

 

 

Perhitungan daya motor berbeban 

𝑷 = 𝑽 ×  𝑰 
        𝑷 = 𝟏𝟐 𝐕 ×  𝟏, 𝟎𝟔 𝐀 

𝑷 = 𝟏𝟐, 𝟕𝟐 𝐰𝐚𝐭𝐭 

Perhitungan Torsi berbedan 

𝑷 =
𝑻 ×  𝒏

𝟗, 𝟓𝟓
 

   𝟏𝟐, 𝟕𝟐 𝐖 =  
𝑻 ×  𝟑𝟔 𝐑𝐏𝐌

𝟗, 𝟓𝟓
 

  
𝟏

𝑻
 =  

𝟑𝟔 𝐑𝐏𝐌

𝟏𝟐, 𝟕𝟐 𝐰𝐚𝐭𝐭 ×   𝟗, 𝟓𝟓
 

               𝑇 =  3,44 Nm atau 0,35 kgm  

Dari hasil perhitungan diatas dapat 

diketahui bahwa torsi pada saat diberi beban 

berupa damper motor wiper kijang 5K 

MEC04192 ML adalah 3,44 Nm atau 0,35 Kgm. 

Dari hasil perhitungan torsi diatas dapat 

diketahui bahwa motor yang digunakan sangat 

layak (mampu) digunakan untuk digunakan 

dalam pengoperasian buka tutup damper. 

 

 

Pengoperasian damper B dan Blower A 

Tombol A ditekan maka damper B akan 

bergerak menutup (arah vertikal), selang 10 

detik menutupnya damper B seperti pada 

Gambar 21. 

 
Gambar 20 Pengoperasian Damper B 

Gambar diatas menunjukkan bahwa 

kontrol dapat berfungsi sesuai unjuk kerjanya. 

Selang 10 detik menutupnya damper B lampu 

indikator  A (blower A) dan lampu indikator 

damper B aktif. Dapat dilihat pada Gambar 22. 

 
Gambar 21 Lampu Indikator Berwarna Hijau 

(Blower A) dan Lampu Indikator Damper B 

Berwarna Merah Aktif 

 Lampu indikator (blower A) dan lampu 

indikator damper B aktif, maka ketika menekan 

tombol B intruksi tidak akan di eksekusi 

menandakan bahwa sistem interlock aktif 

terdapat pada Gambar 23. 

 
Gambar 22 menekatan tombol B saat damper B 

menutup 

Arus berbeban  

waktu ( menit) Arus (A) 

1 1,19 

2 0,99 

3 1,07 

4 1,06 

5 0,98 

Rata-rata 1,06 
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Pengoperasian damper A dan Blower B 

Tombol B ditekan maka damper A akan 

bergerak menutup (arah vertikal). Dapat lihat 

pada Gambar 24. 

 
Gambar 23 Pengoperasian Damper A 

Gambar diatas menunjukkan bahwa 

kontrol dapat berfungsi sesuai unjuk kerjanya. 

Selang 10 detik menutupnya damper A lampu 

indikator  B berwarna hijau (blower B) dan 

lampu indikator damper A berwarna merah 

aktif. Dapat dilihat pada Gambar 25. 

 
Gambar 24 Lampu Indikator (Blower B) Berwarna 

Hijau Dan Lampu Indikator Damper A Berwarna 

Merah Aktif 

 
Lampu indikator (blower B) dan lampu 

indikator damper A aktif, maka ketika menekan 

tombol A intruksi tidak akan di eksekusi 

menandakan bahwa sistem interlock aktif 

terdapat pada Gambar 26. 

 
Gambar 25 Menekatan Tombol A Saat Damper A 

Menutup Dan Lampu Indikator B Berwarna Hijau 

(Blower B) Aktif 

Jadi ketika ingin menggati pengoperasian 

blower terlebih dahulu menekan tombol OFF 

untuk nonaktifkan blower yang bekerja terdapat 

pada Gambar 27. 

 
Gambar 26 Menekan Tombol OFF 

 

Setelah sistem kontrol dipastikan 

dapat berfungsi dengan baik selanjutnya 

mengetahui  waktu buka tutup damper. 

Diperoleh data yang diperlukan untuk 

membuka dan menutupnya damper pada 

Tabel 

 
Table 3 Waktu Buka dan Menutup Damper 

No 
Waktu (detik) 

Tutup Buka 

1 1,06 1,05 

2 1,12 0,92 

3 1,01 0,99 

4 1,11 0,99 

5 1,05 0,95 

Rata-rata 1,07 0,98 
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KESIMPULAN  

Dari hasil penelitian pada laporan tugas 

akhir dengan judul Rancang Bangun Prototype 

Kontrol Damper Berbasis PLC Pada Blower 

Reaktor Kartini didapatkan kesimpulan yaitu: 

1. Telah dibuat sebuah kontrol buka tutup 

damper berbasis PLC dengan prinsip 

interlock. 

2. Kontrol yang dibuat sesuai dengan 

unjuk kerja yang direncanakan. 

3. Daya yang dibutuhkan untuk beban 

berupa kontrol damper pada PSTA 

BATAN dari hasil perhitungan sebesar 

12,72 watt, jadi penambahan daya tidak 

terlalu berpengaruh. 

4. Diperoleh waktu yang dibutuhkan 

damper untuk membuka sebesar 0,98 

detik dan menutup sebesar 1,07 detik 
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