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ABSTRAK 

 

PENGAMATAN PASCA PERBAIKAN AIR HANDLING UNIT SYSTEM  DI INSTALASI 

PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF AKIBAT KOROSI PADA COOLING COIL HEADER. 

Pengamatan unjuk kerja Air Handling Unit (AHU) pasca perbaikan dilakukan untuk memastikan kesesuaian 

standar operasi. Dari pemantauan pasca perbaikan diperoleh nilai suhu rata-rata ruang type A 22,75 0C, type B  

23,06 0C dan type C 23,42 0C. Selisih hasil perhitungan suhu sebelum perbaikan dan pasca perbaikan 

diperoleh perubahan yaitu ruang type A 0.65 0C, type B  1,08 0C dan type C 1.28 0C. Hal ini menunjukkan 

peningkatan unjuk kinerja sistem yang baik. Peningkatan unjuk kerja akan dilanjutkan dengan membersihkan 

permukaan cooling coil dan prefilter, agar perpindahan panas udara yang dihembuskan pada cooling coil 

optimal. Dikarenakan sistem AHU dan sistem penyedia media dan energi IPLR lainnya sudah banyak yang 

mengalami penuaan,  maka harus  dilakukan pemantauan, pemeliharaan dan pengukuran parameter operasi 

secara berkala. 

 

Kata kunci :  chiller, cooling coil header, AHU,  korosi 

 

ABSTRACT 

 

OBSERVATION AFTER REPAIR OF AIR HANDLING UNIT SYSTEM IN INSTALLATION 

OF RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT DUE TO CORROSION ON COOLING COIL HEADER. 

Observation of an Air Handling Unit (AHU) performance after repair was carried out to ensure the 

suitability of operating standards. From the observation after AHU repair it was obtained that the average 

temperature of  type A room is 22,75 0C, type B is 23,06 0C and type C is 23,42 0C. The temperature 

differences before and after repair were 0.65 0C  for type A room,  1.08 0C   for type B room and   1.28 0C  for 

type C room. It indicates an improvement of performance. The improvement of performance will be continued 

by cleaning the cooling coil surface and prefilter, so that the heat transfer of air blowed into the cooling coil 

will be better. Due to aging of the AHU and other media provider and energy system, monitoring, 

maintenance and measurement of operating parameters must be conducted regularly. 

 

Key words : chiller, cooling coil header, AHU, corrosion 
 
PENDAHULUAN 

  

 Layanan pada Sub Bidang Fasilitas Proses penyedia media dan energi pendukung di 

Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif (IPLR) berperan penting. Media dan energi pendukung 

tersebut berupa sistem kelistrikan, udara bertekan, steam/ uap panas bertekanan, air bebas mineral, 

air baku dan sistem tata udara. Ada sebelas sistem pendukung utama dan salah satunya adalah 

chiller water system dan Air Handling Unit (AHU) dari bagian VAC and Off Gas system yang 

digunakan  secara umum untuk proses pendinginan tata udara dan kebutuhan pengolahan. Proses 

pendinginan  sangat penting dalam pengolahan limbah radioaktif, pada instalasi pengelolaan 

limbah radioaktif pendinginan digunakan untuk ruang instalasi, perkantoran dan kebutuhan proses 

pengolahan yang dipersyaratkan.  

 Pengamatan para meter AHU pasca perbaikan dilakukan untuk mengevaluasi unjuk kerja 

sistem agar diketahui kelayakan pemenuhan persyaratan layanan operasi dalam memasok udara 

dingin ke dalam ruang proses pengolahan limbah. 

Proses pendinginan didukung oleh chiller water system dan air handling unit system yang 

beroperasi bersamaan dan saling berkaitan untuk hasil mutu unjuk kerjanya.  Pemantauan dan 
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pengambilan data dilakukan pada sistem pendingin di ruang IPLR. Kegiatan ini dilakukan untuk 

mengevaluasi unjuk kerja sistem pendingin setiap tahun, mengingat sistem-sistem yang beroperasi 

sudah mengalami penuaan serta mempermudah penanganan saat terjadi ketidak sesuaian saat 

operasi dan sebagai bahan pertimbangan saat dilakukan perbaikan. 

 

DASAR TEORI 

Karakteristik Mesin Pendingin  

 Chiller adalah mesin pendingin yang digunakan untuk mendinginkan air sebagai media 

pendingin. Chiller terdiri dari beberapa komponen yang terintegrasi  yaitu: compressor, 

condensor, cooler fan, expantion valve dan evaporator [1]. Untuk mendistribusikan air dingin dari 

chiller digunakan pompa-pompa distribusi. temperatur air yang didistribusikan berkisar 4 - 7 0C  

dengan dua sistem yang beroperasi dan dikirim ke beban-beban pendingin, yaitu cooling coil pada 

AHU, evaporasi, insenerasi dan cooling tower. Beban pendinginan total dari water chiller adalah 

besarnya kalor yang diterima refrigeran pertama dari refrigeran kedua, untuk memenuhi 

kebutuhan sistem pendingin PTLR mempunyai 4 (empat) unit chiller  yang beroperasi secara 

bergantian. 

 

 

Gambar 1. Mesin pendingin ( water chiller system) IPLR 

 

Air Handling Unit (AHU) 

AHU adalah sistem yang berfungsi sebagai penukar kalor, dimana udara dari luar gedung 

dengan suhu antara 29 - 34 0C dihembuskan melalui cooling coil AHU yang kemudian menjadi 

lebih dingin dengan suhu antara 19 – 23 0C, kemudian dihembuskan ke seluruh ruangan instalasi 

dan ruang perkantoran. 

Air dingin dari chiller masuk ke header cooling coil AHU kemudian kembali ke chiller 

untuk didinginkan kembali dan dialirkan lagi sebagai input cooling coil AHU. Terjadi pertukaran 

kalor yang menyebabkan udara menjadi dingin dan dimanfaatkan untuk didistribusikan ke seluruh 

ruangan instalasi dan perkantoran.  

Ruang instalasi dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu ruangan type A adalah ruangan untuk kerja 

secara permanen yang merupakan zone 2 seperti ruangan control, ruang instrumentasi, ruang 

setrika, laboratorium dan ruang ganti pakaian. Type B adalah ruangan kerja sesaat yang merupakan 

zone 3 dan sisa ruangan pada zone 2, antara atmosfer dan zone 2 terdapat zone 1 yang merupakan 

koridor ruangan. Sedangkan ruangan type C yaitu zone 4 adalah ruangan tertutup dimana pekerja 

hanya boleh bekerja dengan izin khusus dan harus didampingi petugas proteksi radiasi. Standar 

suhu ruangan IPLR yaitu ruang type A < 25 0C, type B < 28 0C dan type C < 50 0C [2]. 
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Gambar 2. Air Handling Unit  IPLR    

Penuaan Peralatan 

 Korosi  merupakan   kerusakan   material   yang   disebabkan   oleh pengaruh lingkungan.  

Proses  korosi yang terjadi disamping oleh   reaksi kimia juga diakibatkan oleh proses elektrokimia 

dan kondisi lingkungan yang berpengaruh salah satunya adalah berupa lingkungan asam [3]. 

Korosi sudah terjadi dibeberapa sistem penyedia media dan energi IPLR sehingga pemeriksaan/ 

pemantauan operasi sistem harus lebih intensif, terutama pada bagian material yang bersinggungan 

langsung dengan air dan tempat lembab. 

Korosi  yang terjadi pada  dinding bagian dalam dan luar sehingga kondisi header cooling 

coil pada sistem AHU mengalami pengurangan ketebalan (keropos) yang mengakibatkan 

berkurangnya kekuatan header, kondisi inilah penyebab header tidak mampu menahan tekanan 

sebesar 4.5 bar. 

 

 

Gambar 3. Kebocoran pada header AHU akibat korosi 

 

 Kebocoran air pendingin ini mengakibatkan kerugian dibeberapa aspek proses 

pengelolaan limbah di IPLR seperti ditunjukkan pada Tabel 1. 
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Tabel 1.  Kerugian yang timbul akibat kebocoran AHU 

No 
Jenis 

Kerugian 
Dampak 

Status Sebelum 

Perbaikan 

Status Pasca 

Perbaikan 

1. Energi Kerugian energi listrik lebih dari 

480,2 kVA [4] yang digunakan 

untuk membangkitkan beberapa 

sistem dengan hasil operasi tidak 

optimal  

Tidak optimal 
Optimal kembali 

(lihat Gambar 4) 

2. Media  Kerugian media supply berupa 

air bersuhu 7oC terbuang ke 

saluran normaly drain sebanyak 

± 79,6 liter/jam [5] 

Tidak optimal 

Tidak ada yang 

terbuang  

( 0 liter/jam ) 

3. Life time alat Kerugian umur pakai alat untuk 

operasi sistem yang hasilnya 

tidak optimal 
Tidak oprimal 

Peralatan 

beroperasi normal 

sehingga hasil 

optimal  

4.  Keselamatan Kerugian keselamatan timbul 

karena naik turunya suhu 

ruangan sehingga  kelembapan 

ruangan cenderung tidak stabil, 

sehingga bila kelembapan lebih 

dari 60% akan mengganggu 

kesehatan pekerja 

Peningkatan 

pengawasan 

keselamatan 

Pemantauan 

berkala 

5. Layanan Layanan tidak maksimal 

sehingga memberi peluang 

terganggunya kegiatan 

pengelolaan limbah dan operasi 

sistem di IPLR 

Tidak maksimal 
Layanan terpenuhi 

8 jam setiap hari 

 

Tata Kerja  

Peralatan dan Bahan 

Sistem Tata Udara yang dioperasikan  

1. Air Compressor : Produksi udara bertekanan 

2. Chiller Water system : Konversi energi pendinginan air 

3. Air Handling Unit system IPLR : Konversi energi pendinginan udara 

4. Blower and EXH Fan system : Pengelolaan hisapan dan hembusan udara dalam ruangan 

Alat ukur  

1. Pressure gauge : mengetahui tekanan pada uji cooling coil 

2. Thermometer probe : Mengukur suhu udara ruangan 

3. Termometer gauge : Mengukur suhu air pendingin 

Peralatan pendukung 

1. APD : Keselamatan kerja personil 

2. ATK : Mencatat dan mengolah data kegiatan pengamatan  
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Metode  

A. Perbaikan Header Cooling Coil  

1. Menutup kebocoran 

 Penambahan material dengan jenis yang sama dilakukan untuk menambal bagian yang 

berlubang, material yang digunakan berupa tembaga dengan sistem brazing, perbaikan 

dilakukan oleh pihak ke 3 selama 5 hari kerja. 

2. Uji Kebocoran pasca perbaikan 

 Cooling coil header ditekan menggunakan air compressor untuk memastikan kebocoran 

dengan memantau pressure gauge dan pada permukaan header. 

B. Operasi 

              Pengoperasian sistem selama 7 jam setiap hari kerja dari jam 07:30 sampai jam 15:30, 

sebelum pengoperasian terlebih dahulu instalasi dipastikan dalam kondisi siap operasi sesuai 

dengan SOP terkait. 

C. Pengambilan Data 

 Pemantauan parameter dimulai saat operasi sistem, hal ini untuk memastikan agar sistem 

tata udara beroperasi dengan normal. Unjuk kerja sistem tata udara diukur setelah respon 

parameter yang akan diukur stabil yaitu  4 sampai dengan 5 jam setelah start up operasi, 

mengingat hanya beroperasi 7 jam setiap hari, kecuali saat operasi pengolahan limbah 24 jam. 

Parameter yang diamati tersebut antara lain : 

a) Suhu dan kelembaban ruangan diukur dengan thermo hygrometer, pengukuran dilakukan 

di daerah tipe A, tipe B dan tipe C. Pengambilan data dilakukan pada beberapa daerah 

yang tergolong tipe A, B  dan C. Hasil data tiap tipe dihitung guna mendapatkan nilai 

rata-rata. 

b) Suhu air output Chiller Water system sebagai input AHU. Hasil data  dihitung guna 

mendapatkan nilai rata-rata. 

c) Suhu output AHU sebagai input Chiller Water system. Secara berulang mengalir dan 

selama itulah konversi energi terus berlangsung saat operasi. Hasil data  dihitung guna 

mendapatkan nilai rata-rata. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perbaikan dilakukan 5 hari kerja oleh pihak ke 3, sebelum serah terima dilakukan AHU 

diuji kebocoran pada cooling coil header. Kegiatan perbaikan oleh pihak ke 3 berjalan dengan baik 

tanpa ada kecelakaan kerja, kegiatan perbaikan terlihat pada Gambar 4 berikut ini;  

 

 

Gambar  4. Kegiatan perbaikan header cooling coil AHU IPLR 

 

Pengujian menggunakan udara bertekanan dari kompresor sebesar 6 bar selama 30 menit, 

uji tekanan dinyatakan stabil dan tidak ada kebocoran seperti pada Gambar 5 berikut : 
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Gambar 5.  Grafik uji tekanan cooling coil 6 bar 

 

Pengamatan kebocoran pada cooling coil header menggunakan cairan deterjen sehingga 

apabila terjadi kebocoran akan berbusa/ gelembung. Selama 30 menit pemantauan tidak terjadi 

gelembung/ busa pada permukaan cooling coil header [6]. 

Setelah uji kebocoran dan tekanan, dilakukan penutupan cover AHU agar dirkulasi 

hembusan udara tidak keluar dari dalam AHU yang mengakibatkan penurunan unjuk kerja AHU. 

Pengamatan unjuk kerja AHU dalam memasok udara dingin dilakukan setelah AHU 

dialiri air bersuhu 6 - 10 0C dengan 1 sistem chiller. Sistem tata udara IPLR dioperasikan sehingga 

terjadi perpindahan suhu dari cooling coil ke udara, kemudian dihembuskan ke seluruh ruangan 

IPLR. Hasil pengukuran temperatur  udara  ruangan IPLR pada daerah tipe A, B dan C dapat 

dilihat pada Gambar 6 berikut. 

 

 

Gambar 6. Grafik perbandingan suhu ruang instalasi sebelum dan setelah perbaikan 

 

Gambar 6 menunjukkan hasil pengukuran suhu rata-rata ruangan berdasarkan type 

ruangan. Bulan Juni 2018 menunjukkan suhu ruang instalasi sebelum header cooling coil 

diperbaiki,  suhu ruang type A 23,4 0C, type B  24,14 0C dan type C 24,7 0C. Bulan Juli sampai 

dengan Desember 2018 didapat nilai suhu rata-rata ruang type A 22,75 0C, type B  23,06 0C dan 

type C 23,42 0C. Hasil pengukuran tersebut masih memenuhi standar mutu yang dipersyaratkan, 

yaitu ruang type A < 25 0C, type B < 28 0C dan type C < 50 0C [2] 

Selisih suhu yang didapat dari hasil perhitungan suhu sebelum perbaikan dan pasca 

perbaikan diperoleh perubahan yaitu ruang type A 0.65 0C, type B  1,08 0C dan type C 1.28 0C . Hasil 

perhitungan selisih suhu ruang instalasi tersebut terlihat signifikan.  

Pasca perbaikan akan dilanjutkan dengan kegiatan pemeliharaan sistem AHU ini, dimana 

dengan melakukan pembersihan disela-sela dan permukaan cooling coil serta pembersihan 
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prefilter AHU akan menambah optimal sistem perpindahan panas pada hembusan udara yang 

bersinggungan dengan cooling coil.  

 

KESIMPULAN  

 Suhu udara di ruangan IPLR sebelum header cooling coil diperbaiki yaitu  ruang type A 

23,4 0C, type B  24,14 0C dan type C 24,7 0C dan pasca perbaikan menunjukkan perubahan yang 

signifikan dibanding sebelum diperbaiki yaitu rata-rata ruang type A 22,75 0C, type B  23,06 0C 

dan type C 23,42 0C.  Dikarenakan sistem AHU dan sistem penyedia media dan energi IPLR 

lainnya sudah banyak yang mengalami penuaan,  maka harus  dilakukan pemantauan, 

pemeliharaan dan pengukuran parameter operasi secara berkala untuk memastikan unjuk kerja 

sistem beroperasi dengan baik. Pemantauan parameter operasi harus dilakukan agar tidak terjadi 

kegagalan saat operasi sistem berlangsung yang menyebabkan berhentinya proses pengolahan 

limbah radioaktif. 
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