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ABSTRAK

Kenaikan kebutuhan energi nasional hingga tahun 2050 diperkirakan masih
didominasi oleh bahan bakar fosil sebesar 72 %. Sesuai Kebijakan Energi Nasional
diharapkan kontribusi energi baru dan terbarukan mencakup biomassa, nuklir, tenaga air,
tenaga surya, tenaga angin sebesar 5% pada tahun 2025 .. Nuklir ada/ah salah satu sumber
energi baru yang patut dipertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan energi nasiona/. Pada
saat ini Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) berusaha merancang suatu Reaktor Daya
Eksperimental (ROE) dari turunan reaktor tipe High Temperature Gas-cooled Reactor
(HTGR). Sistem purifikasi helium pada ROE 10 MWth memiliki fungsi yang penting sebagai
penghilang kontaminan gas dan radioaktif pada gas helium. Perhitungan keteba/an pipa atau
wall thickness di sistem purifikasi helium pada Reaktor Oaya Eksperimental bertujuan untuk
mengetahui berapa ketebalan pipa yang seharusnya digunakan sehingga tidak perlu
dilakukan order khusus sehingga lebih murah. Proses perhitungan dilakukan secara manual
sesuai dengan ASME B 31.3 tentang power piping. Hasil perhitungan di sistem purifikasi
helium menunjukkan ketebalan pipa yang didapatkan merupakan ketebalan pipa yang kecil
antara schedule 5 dan 10. Dan ketebalan pipa paling besar ada di schedule 40.

Kala kunci: RDE, HTGR, Kelebapan Pipa, Pemurnian helium, ASAIE B3l.3

ABSTRACT

Calculation of Pipe Thickness in Helium Purification System in 10 MWth Eksperimental
Power Reactor. The increase in national energy demand by 2050 is estimated to be still
dominated by fossil fuels of 72%. According to the National Energy Policy, new and
renewable energy contributions are expected to include biomass, nuclear, hydropower, solar
power, wind power by 5% by 2025. Nuclear is one of the new energy sources to consider for
meeting national energy needs. At the moment the National Nuclear Energy Agency (BA TAN)
is trying to design an Experimental Reactor (ROE) from a High Temperature Gas-cooled
Reactor (HTGR) type reactor derivative. The helium purification system on ROE 10 MWth has
an important function as a gaseous and radioactive contaminant in helium gas. Calculation of
wall thickness in helium purification system at Experimental Power Plant aims to find out how
thickness of pipe should be used so that there is no need for special order so it is cheaper.
The calculation process is done manually in accordance with ASME B 31.3 on power piping.
The results of calculations in the helium purification system show the thickness of the pipe
obtained is a small pipe thickness between the schedules 5 and 10. And the thickness of the
largest pipe is on schedule 40.

Keywords: ROE, HTGR, Wall Thickness, Purification Helium, ASME B31.3

PENDAHULUAN
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I ndonesia merupakan Negara kepulauan
dengan jumlah penduduk pada tahun 2012
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mencapai 245 juta jiwa atau naik rata-rata 1,51%
pertahun sejak tahun 2000. Sedangkan Produk
Oomestik Bruto (PO B) pada tahun 2012
mencapai 2.619 triliun rupiah dengan laju
pertumbuhan rata-rata mencapai 5,4%. Kenaikan
jumlah penduduk dan POB ini diikuti pula dengan
kenaikan kebutuhan terhadap energi final
Indonesia yang mencapai 1079 juta Setara Barrel
Minyak (SBM) atau mengalami kenaikan rata-rata
2,91% pertahun. Kenaikan kebutuhan energi ini
diperkirakan akan terus naik hingga mencapai
600% dalam kurun waktu 2010 - 2050 yang
mana pemenuhan kebutuhan energi tersebut
masih akan didominasi oleh bahan bakar fosil
yaitu lebih dari 72% 1.

Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2011
telah menetapkan kebijakan pemanfaatan energi
nuklir. Energi nuklir bersama energi baru dan
terbarukan lainnya, yaitu biomassa, tenaga air,
tenaga surya, tenaga angin, diharapkan dapat
berkontri usi dalam sistem energi nasional
dengan memberikan sumbangan sebesar 5%
pada tahun 2025 2.

Energi nuklir merupakan energi baru yang
patut dipertimbangkan untuk memenuhi
kebutuhan energi nasional. Karena sejauh ini,
energi nuklir adalah sumber energi yang memiliki
kerapatan energi tertinggi dibanding energi
lainnya dengan perbandingan 1 gram uranium
setara 2,5 ton batubara, dan setara 17.500 liter
minyak. Selain itu energi nuklir juga sangat
sedikit menghasilkan gas rumah kaca yaitu 15
gram/kWh 3.

Oalam rangka berkontribusi dalam
bauran energi untuk memenuhi kebutuhan energi
di Indonesia, pemanfaatan sumber energi nuklir
harus mulai diupayakan dengan sebaik-baiknya
dengan prasyarat aman dan mempunyai rentang
spektrum aplikasi luas, efisien dan berkelanjutan.
Reaktor Gas Temperatur Tinggi (RGTT) atau
High Temperature Gas-Cooled Reactor, (HTGR)
adalah salah satu tipe reaktor yang tepat untuk
dipilih dan dikembangkan di Indonesia. HTGR
adalah reaktor nuklir generasi ke-4 yang
mempunyai keselamatan melekat yang sangat
tinggi (inheren safety)4.

Pada saat In! BATAN berusaha
merancang suatu reaktor eksperimental dari
turunan reaktor tipe HTGR yang akan digunakan
untuk mengembangkan dan memperagakan
pemanfaatan HTGR dalam konfigurasi sistem
kogenerasi. Reaktor eksperimental tersebut
dinamakan Reaktor Oaya Eksperimental (ROE)
dengan daya 10 MWth.

Sistem purifikasi helium pada ROE 10
MWth memiliki fungsi yang penting sebagai
penghilang kontaminan gas dan radioaktif pada
gas helium dan sebagai pemurnian awal sistem
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primer sebelum start up dan setelah pemeriksaan
dan perawatan. Gas helium dari sistem purifikasi
digunakan sebagai media pendingin di dalam
reaktor5.

Perhitungan ketebalan pipa atau wall
thickness di sistem purifikasi helium pada
Reaktor Oaya Eksperimental bertujuan untuk
mengetahui berapa ketebalan pipa yang
seharusnya digunakan dari inputan data proses
sehingga didapatkan ketebalan pipa yang
sebenarnya dan dari segi keekonomiannya
dengan mengetahui tebal pipa secara tepat dan
ada dipasaran maka harga yang harus dibayar
untuk suatu sistem pemipaan lebih murah jika
dibandingkan dengan sistem pemipaan yang
memakai ketebalan pipa tidak seharusnya atau
harus order khusus.

METODOLOGI

Perhitungan ketebalan pipa di sistem
purifikasi helium menjadi penting karena gas
helium yang berasal dari reaktor mengandung zat
radiaoktif. Zat ini yang harus dibersihkan dari gas
helium sebelum di masukkan kembali ke reaktor.
Karena itu ketebalan pipa harus sesuai dengan
kondisi operasi ( suhu, tekanan, dan material).
Sistem pemipaan harus menjamin tidak ada
kebocoran gas. Proses perhitungan dilakukan
secara manual sesuai dengan ASME B 31.3
tentang process pipingS.

Alasan penggunaan code ASME B31.3
dalam perhitungan ketebalan pipa dikarenakan
fungsi dari sistem purifikasi helium sebagai
penghilang kontaminan gas dan radioaktif pada
gas helium dan sebagai pemurnian awal sistem
primer dan terlebih lagi allowable strees untuk
perhitungan pipa lebih tinggi dibandingkan ASME
B31.1 dengan material yang sama.

Formula yang dipakai untuk menghitung
ketebalan pipa (wall thickness) adalah:

tm = ~(:::on , + A ....•.•....................• (1)

Oimana:
till = Ketebalan minimum pipa (inchi)
P = Internal Design Pressure (psig)
Do = Oiamater actual pipa (inchi)
S =Maximum allowable stress, lihat
appendix A
E = Weld joint efficiency
Y =Koeffisien Y
A = allowance atau tambahan ketebalan,
dengan tujuan untuk:

• Milling tolerance, kompensasi
akibat material yang hilang akibat
proses threading, grooving, dan
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lainnya yang dibutuhkan dalam
penyambungan

• Tambahan kekuatan pipa untuk
mencegah kerusakan akibat
terjatuh, lengkungan berlebih
dalam transportasi atau
konstruksi

• Erosi atau korosi

Nilai internal design pressure dan diameter
dalam pipa didapat dari data proses. Sedangkan
nilai maximum allowable stress, weld joint
efficiency, dan koeffisien Y didapat dari appendix
dan tabel ASME B31.3 berdasarkan material dan
tekanan yang ada di sistem pemurnian Helium.

Untuk mendapatkan nilai maximum
allowable stress adalah dengan mengetahui
material pipa yang akan digunakan dan
temperature design setelah itu pada table A-1
yang ada di ASME B31.3 tepatnya di halaman
176. Bisa diketahui nilai allowable stress nya.

Langkah selanjutnya adalah menentukan
Weld joint efficiency yang merupakan faktor
kualitas untuk sambungan pipanya bisa
didapatkan di table A-1B yang ada di halaman
227. Nilai yang diambil adalah berdasarkan
material pipa, dan pada perhitungan ini diambil
nilai weld joint efficiency sebesar 1 yang
menyatakan bahwa pipa ini pip a seamless atau
tanpa sambungan. Dan untuk nilai koeefficien Y
dapat dilihat pada table 304.1.1 ASME B31.3

Hasil perhitungan wall thickness
dibandingkan dengan wall thickness yang ada di
katalog, sehingga bisa didapatkan nilai schedule
dari suatu pipa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan dari perhitungan dari ketebalan
pipa di sistem purifikasi pada Reaktor Daya
Eksperimental adalah untuk mengetahui
ketebalan pipa yang sesuai dengan fluida yang
dialiri dan material dari pipa itu sendiri sehingga
didapatkan ketebalan pipa yang sesuai dan ada
di pasaran sehingga tidak perlu order khusus.

Jika tidak dilakukan perhitungan ketebalan
pipa maka konsekuensinya adalah schedule pipa
yang digunakan bisa lebih besar dari yang
seharusnya dan menyebabkan cost yang
dikeluarkan lebih besar.

Gambar untuk process flow diagram (PFD)
dari sistem purifikasi Helium dapat dilihat
dilampiran 1 dan 2. Lampiran 1 adalah PFD 005
yang merupakan sistem purifikasi helium dan
PFD 006 merupakan sistem purifikasi pada saat
kecelakaan atau cadangan.
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Proses perhitungan ketebalan pipa pada
PFD 005 dan 006 menjadi penting karena fluida
yang mengalir. Helium disini karena digunakan
sebagai media pendingin di reaktor maka harus
bebas dari kontaminan gas dan radiasi.

PFD 005 merupakan proses flow diagram
pemurnian helium pada saat kondisi normal
sedangkan PFD 006 merupakan process flow
diagram pemurnian helium saat kondisi
kecelakaan.

Pada Gambar 1. Line 001 merupakan pipa
keluaran dari reaktor. Di line ini helium yang ada
mengandung banyak pengotor dan kontaminan
sehingga harus dibersihkan dari Helium. Langkah
pertama pemurnian dilakukan dengan menyaring
kotoran yang berukuran besar dan dilakukan di
dust removal filter. Selanjutnya untuk
mengkondisikan helium masuk ke reaktor lagi
sebagai pendingin dilakukan 3 tahapan
pemurnian secara kimiawi atau dilakukan
absorbsi untuk memisahkan kotoran yang masih
ada. Yang pertama adalah di cooper oxide bed,
molecular sieve, dan terakhir di carbon filter.
Masing-masing tahapan pemurnian secara
kimiawi ini sebelumnya harus dikondisikan suhu
helium sehingga sebelum masuk ke tahapan tadi
selalu di pasang pemanas atau pendingin untuk
menyesuaikan suhu ke tahapan berikutnya.

Pada Gambar 2 yang merupakan PFD 006
dapat dilihat jika terdapat perbedaan dari PFD
005. Dikarenakan fungsi dari PFD 006 yang
difungsikan jika terjadi kecelakaan. Di PFD 006
terdapat 2 catride filter yang berfungsi sebagai
penyaring. Saat terjadi kecelakan maka catride
filter yang dipakai adalah keluaran dari line 006
26. Setelah keluar dari catride filter dilakukan
pendinginan kemudian dilakukan pemisahan
cairan, cairan yang mengandung pengotor
dibuang sementara helium sendiri di kompres
untuk masuk ke sistem pemurnian kimiawi secara
normal. Pemurnian kimiawi secara normal di PFD
006 sama dengan di PFD 005 yang terdiri dari 2
tahapan yaitu di cooper oxide bed, molecular
sieve, dan carbon filter.

Pada PFD 005 terdapat line dari 005-01
sampai 005-21 sedangkan untuk PFD 006
terdapat line dari 006-01 sampai 006-42. Dari
perbedaan line yang ada di PFD 005 dan 006
terlihat bahwa PFD 006 memiliki line lebih
banyak dibandingkan dengan PFD 005
dikarenakan di PFD 006 memiliki equipment lebih
banyak, hal ini disebabkan karena fungsinya
yang digunakan pad a saat kecelakaan.

Tabel perhitungan ketebalan pipa ada di
lampiran 3 dan 4. Lampiran 3 merupakan table
perhitungan wall thickness untuk PFD 005
sedangkan lampiran 4 merupakan perhitungan
wall thickness untuk PFD 006.
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Jika dilihat pada lamipran 3, hasil
perhitungan menunjukkan schedule yang
dihasilkan dari line 005-01 sampai line 005-26
mempunyai ketebalan pipa sebesar 10.
Walaupun mempunyai pressure dan temperature
yang berbeda-beda tetapi diamater actual pipa
dari masing-masing line hampir sama yaitu
kurang dari 1 inchi.

Pad a lampiran 4 yang merupakan tabel
hasil perhitungan PFD 006 memperlihatkan
bahwa hasil perhitungan lebih beragam. Dimana
ada 3 schedule yaitu 5, 10, dan 40. Pada line
PFD 006-39 dan PFD 006-40 schedule yang
dihasilkan adalah 5, lebih kecil dibandingkan line
yang lain, hal ini dikarenakan pada line ini
diameter actual pipa lebih besar yaitu 6 inchi, dan
jika dilihat dari formulasi bahwa ketebalan pipa
berbanding lurus dengan diameter actual pipa.

KESIMPULAN

Dari Hasil Pembahasan dapat diambil
kesimpulan :

1. Schedule pipa di PFD 005 di semua
line mempunyai schedule 10.

2. Schedule pipa terkecil ada di PFD 06
di line 006-39 dan 006-40 yaitu
dengan schedule 5.

3. Schedule pipa terbesar ada di PFD
06 di line 006-28 sampai line 006-38
yaitu sebesar schedule 40.
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Tabel1. Perhitungan Ketebalan Pipa untuk PFD 05

~
SENPATEN

LINE SUHUPRESSUREDIAMETER
S (Psi)

EYtm (INCHI)SCH
NUMBER (F)(Psig)ACTUAL (INCHI)

005-01

455439.4660.8867441489510.40.085505204 10

005-02

455439.4660.8867441489510.40.085505204 10

005-03

455439.4660.8867441489510.40.085505204 10

005-04

446438.0160.8867441499410.40.085361493 10

005-05

482436.5650.8867441459810.40.085703134 10

005-06

482436.5650.8867441459810.40.085703134 10

005-07

482435.1150.8867441459810.40.085654176 10

005-08

230433.6640.8867441670010.40.083760699 10

005-09

104432.2140.8867441670010.40.083717836 10

005-10

104432.2140.8867441670010.40.083717836 10

005-11

104432.2140.8867441670010.40.083717836 10

005-12

104430.7640.8867441670010.40.083674972 10

005-13

104430.7640.8867441670010.40.083674972 10

005-14

-121427.8630.8867441670010.40.083589209 10

005-15

-292426.4120.8867441670010.40.083546311 10

005-16

-67424.9620.8867441670010.40.083503441 10

005-17

-32.62493.130.8867441670010.40.085517271 10

005-18

-32.62493.130.8867441670010.40.085517271 10

005-19

219.2491.680.8867441670010.40.085474469 10

005-20

104432.2140.8867441670010.40.083717836 10

005-21

104430.7640.8867441670010.40.083674972 10

005-22

-32.62493.130.8867441670010.40.085517271 10

005-23

95435.1150.8867441670010.40.0838035910

005-24

77435.1150.8867441670010.40.0838035910

005-25

-301275.5730.8867441670010.40.079078705 10

005-26

86275.5730.8867441670010.40.079078705 10
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Tabel 2. Perhitungan Ketebalan Pipa untuk PFD 06

LINE SUHUPRESSUREDIAMETER
S (Psi)

EY tm (INCHI)SCH
NUMBER

(F)(Psiq)ACTUAL (INCH!)

006-01

455439.47 0.8851489510.40.08547656210

006-02

455439.47 0.8851489510.40.08547656210

006-03

455438.06 0.8851489510.40.08542998810

006-04

482436.565 0.9451459810.40.08667729140

006-05

482436.565 0.9451459810.40.08667729140

006-06

482435.115 0.9451459810.40.08662511640

006-07

230433.664 0.9451670010.40.08460724540

006-08

104432.214 0.9451670010.40.08456156640

006-09

104432.214 0.9451670010.40.08456156640

006-1 0

104432.214 0.9451670010.40.08456156640

006-11

104430.764 0.9451670010.40.08451588640

006-12

104430.764 0.9451670010.40.08451588640

006-1 3

-121429.313 0.9451670010.40.08447017240

006-14

-292426.412 0.9451670010.40.08437877240

006-15

-67.54424.9620.9451670010.40.08433308640

006-16

-32.62493.130.9451670010.40.08647921840

006-17

-32.62493.130.9451670010.40.08647921840

006-18

-32.62493.130.9451670010.40.08647921840

006-19

183.83491.680.9451670010.40.08643360440

006-20

104432.214 0.9451670010.40.08456156640

006-21

104432.214 0.9451670010.40.08456156640

006-22

104430.764 0.9451670010.40.08451588640

006-23

104430.764 0.9451670010.40.08451588640

006-24

-32829.00771.141731670010.40.07199014610

006-25

-30127.55731.141731670010.40.07193440710

006-26

-29272.51910.9451670010.40.07318128610

006-27

-29243.5115 0.9451670010.40.07225925410

006-28

455438.06 0.9451489510.40.08641676740

006-29

122436.565 0.9451670010.40.08469862940

006-30

122435.115 0.9451670010.40.08465295340

006-31

122435.115 0.9451670010.40.08465295340

006-32

122435.115 0.9451670010.40.08465295340

006-33

148.46491.680.9451670010.40.08643360440

006-34

219.2491.680.9451670010.40.08643360440

006-35

183.2491.680.9451670010.40.08643360440

006-36

122436.565 0.9451670010.40.08469862940
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006-37 122436.565 0.9451670010.40.08469862940

006-38

122436.565 0.9451670010.40.08469862940

006-39

89.650.76346.141731670010.40.081370026 5

006-40

98.636.25966.141731670010.40.078372755 5

006-41

89.650.7634 0.9451670010.40.07248982210

006-42

98.636.2596 0.9451670010.40.07202864510
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