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ABSTRAK

OPTIMASI PADA FILTRASI SISTEM VAC AND OFF-GAS UNTUK PENGHEMATAN KONSUMSI

HEPA FILTER INSTALASI PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF. Optimasi Pad a Filtrasi Sistem
VACand Off-Gas untuk Penghematan Konsumsi HEPA Filter Instalasi Pengelolaan Limbah Radioaktif
Penghematan konsumsi HEPA Filter sangat penting untuk dilakukan karena berbanding lurus dengan efisiensi
belanja negara, kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk memastikan bahwa metode variasi open damper dapat
digunakan sebagai opsi untuk penghematan dalam penggunaan HEPA Filter di IPLR. Metode yang digunakan
dengan cara variasi open damper, dari kegiatan sebelumnya diperoleh open damper optimum pada 60%. Kegiatan
dengan mengoperasikan sistem VAC dan analisis data dilakukan selama 4 tahun dengan open damper 60%
diperoleh nilai pressure drop 44 daPa untuk zona 2 dan 3, pressure drop 60,5 daPa untuk zona 4. Sebelum
dilakukan optimasi rata-rata penggantian HEPA filter untuk zona 2, 3 dan 4 setiap I tahun, setelah dilakukan
optimasi didapat hasil perhitungan estimasi penggantian HEPA filter untuk zona 2 dan 3 dengan umur pemakaian
9,34 tahun, untuk zona 4 umur pemakaian 5,95 tahun. Kejadian lonjakan kejenuhan mungkin saja terjadi sewaktu
waktu karena jumlah partikel penyumbat HEP A Filter tidak dapat dipastikan dalam jumlah waktu tertentu karena
faktor jenis dan jumlah kegiatan. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk memastikan unjuk kerja material
HEPA Filter yang berkorelasi terhadap umur pakai ataulife time bahan.

Kata kunci :optimasi, HEP A Filter, open damper

ABSTRACT

Optimization of VAC And Off-Gas Filtration System for HEPA Filters Consumption Saving in Radioactive
Waste Management Installations. The saving of HEPA Filter consumption is velY important to do, because it is
directly to the efficiency of state spending,this activity aims to ensure that the open damper variation method
could be used as an option for savings the use of HEP A Filters at IPLR. The method used is the open damper
variation. from the previous activity the optimum open damper was obtained at 60%. Activities by operating the
VAC system and data analysis was carried out for 4 years with an open damper of 60%, a pressure drop value of
44 daPafor zones 2 and 3, pressure drop 60, 5 daPafor zone 4. Before the optimization of the average HEPA
jilter replacement for zones 2, 3 and 4 every I year, after optimization, the calculation results of the estimated
replacement HEPA jilters for zones 2 and 3 with a service life 019,34 years, for zone 4 a service life of 5.95 years.
The event of a surge in saturation may occur at any time because the totalparticles of HEP A jiltering blockage
cannot be ascertained in a certain amount of time because of the type and amount of work. Further research
needs to be done to ensure the performance of HEPA jilter material that correlated with the service life or life
time of the material
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PENDAHULUAN

Layanan pada Sub Bidang Fasilitas Proses penyedia media dan energi pendukung di Instalasi
Pengo]ahan Limbah Radioaktif (IPLR) berperan penting. Media dan energi pendukung tersebut berupa
sistem kelistrikan, udara bertekanan, steam/ uap panas bertekanan, air bebas mineral, air baku dan
sistem VAC and Off-Gas. Ada sebelas sistem pendukung utama dan salah satu sub sistemnya adalah
kolom filtrasi dari bagian VAC and Off-Gas system.
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Udara sebelum dikeluarkan melalui cerobong dari ruang IPLR, terlebih dahulu dievakuasi
dengan sistim filtrasi oleh filter jenis HEPA. HEPA filter berfungsi menyaring partikel - partikel
radioaktif agar tidak keluar kelingkungan.

Optimasi pad a sistem filtrasi ini sangat perlu dilakukan untuk menentukan penghematan
konsumsi penggunaan HEP A Filter di IPLR, efisiensi penggunaan HEP A filter dilakukan mengingat
harga HEP A filter cenderung semakin naik, sehingga perlu efisiensi agar penggunaan HEP A filter
dapat sedikit mungkin jumlahnya, yaitu dengan memperpanjang waktu operasinya dan
mempertimbangkan kondisi maksimal kejenuhan yang telah ditentukan.

Analisis optimasi pada sistem filtrasi IPLR pernah dilakukan, berikut berbagai metode
optimasi filtrasi yang pernah dilakukan yaitu antara lain;

a. Menggunakan metode variasi open damper pada motor-motor hisapan (E5102 dan E5 I03)
sisitem VAC yang berkorelasi dengan laju alir udara pada HEPA Filter dan konsumsi listrik
pada motor-motor terse but, sehingga dengan berkurangnya laju alir akan mengurangi tingkat
kejenuhan HEPA Filter yang berpotensi memperpanjang waktu pemakaian [I].

b. Menggunakan metode penambahan instalasi prefilter pada kolom filtrasi zona 2 dan 3
sebelum masuk ke HEP A Filter yang berkorelasi dengan pengurangan penetrasi aliran udara
karena partikel yang berukuran besar (debu, semen dan lainnya) tersaring olehprefilter lebih
awal, sehingga masa pakai HEPA Filter akan lebih panjang [2].

c. Menggunakan metode penambahan prefilter dari perakitan mandiri pada kolom filtrasi zona 4
sebelum masuk ke HEPA Filter [3].

d. Menggunakan metode perhitungan dari pengurangan penetrasi konsentrasi udara pada HEP A
Filter [4]

Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk memastikan bahwa metode variasi open damper dapat
digunakan sebagai opsi untuk penghematan dalam penggunaan HEP A Filter di IPLR, dan perhitungan
penentuan estimasi masa pakai HEPA Filter dapat digunakan untuk dasar waktu pengajuan belanja
HEPA Filter.

Upaya optimasi yang dilakukan pemantauan saat ini adalah dengan menggunakan metode
variasi open damper pada motor-motor hisapan, dimana pemantauan filtrasi dalam jangka waktu
tertentu, yaitu saat pressure dropHEP A filter mendekati batas jenuh.

DASAR TEORI
Sistem Filtrasi IPLR

Sistim filtrasi udara instalasi nuklir dibagi berdasarkan 4 zona, dimana zona 1 adalah zona
terletak diantara zona luar dan zona 2, zona 2 adalah zona terkontrol tanpa bahaya kontaminasi dapat
secara rutin ditempati oleh person ii, zona 3 adalah zona yang terletak diantara zona 2 dan zona 4,
sedangkan zona 4 adalah zona terlarang atau zona dengan pengguna terbatas dengan resiko
kontaminasi. Pengaliran udara segar dihembuskan langsung ke zona 1 dan ruangan - ruangan tertentu
di zona 2 dan 3. Zona 4 tidak ada hembusan langung udara segar tapi melalui zona 3 ke zona 4, ini
bertujuan meniadakan bahaya kecelakaan karena tekanan yang berlebih didalam ruangan. Sistem tata
udara berperan penting dalam evakuasi udara dan distribusi udara segar [5] [6].
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Gambar I. Filtrasi zona 2 & 3 IPLR

Gambar 2. Filtrasi zona 4 IPLR

Lamanya penggunaan HEP A filter sangat tergantung oleh tingkat kejenuhan pad a proses
filtrasi. Kejenuhan berasal dari partikel-partikel radioaktif, debu semen dan debu-debu atmosfer
lainnya. Tingkat kejenuhan ditentukan dari standar operasi IPLR dim ana untuk zona 2 dan 3 adalah
105 daPa, kemudian untuk zona 4 dan Oif-Gasadalah 90 daPa [5,6], langkah untuk menjaga lonjakan
kejenuhan mendadak penggantian dilakukan saat 90 daPa untuk zona 2 dan 3, untuk zona 4 saat 85
daPa. Langkah ini dilakukan untuk menjamin keamanan dan keselamatan lingkungan ketika HEP A
Filter jebol/ rusak saat beroperasi, bila tingkat kejenuhan tercapai maka HEP A filter harus diganti agar
sistem filtrasi berfungsi optimal.
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Gambar 3. HEPA Filter sebelum digunakan pada sistem filtrasi IPLR

HEPA filter yang digunakan di IPLR berjumlah 52 buah dan beroperasi pada unit filtrasi pada
masing-masing zona. Penggunaan HEP A filter terbanyak di IPLR adalah pada zona 2 dan 3 yaitu 40
buah yang terbagi dalam 5 unit sistem filtrasi.

Dasar Optimasi
Perhitungan dan analisa pengurangan penetrasi pada HEP A filter dengan penambahan

prefilter pada instalasi sistem filtrasi telah dilakukan dan hasil perhitungan estimasi untuk zona 2 dan 3
mencapai 12,5 tahun yang mana sebelumnya HEPA filter diganti setiap 1 tahun [2].

Pada zona 4 telah dilakukan perhitungan dan analisa untuk optimasi HEP A filter pada sistem
filtrasinya, yaitu dengan dilakukan pengembangan merancang penambahan prefilter untuk mengurangi
penetrasi pada HEPA Filter. Hasil perhitungan didapat efisiensi pemakaian HEPA filter dengan
estimasi bertambah selama 8,7 tahun [3].

Pada kegiatan ini telah dilakukan Analisis dan perhitungan dalam memilih metode optimasi
yang akan diaplikasikan. Pada penentuan open damper dilakukan analis dan keselamatan dengan uji
coba tekanan negatif ruangan saat variasi open damper dilakukan.

Hasil pengujian diperoleh data saat open damper 60% tekanan negatif zona 2 dan 3 masih
memenuhi standar IPLR yaitu zona 2 terukur -10 daPa dengan selisih pressure drop 9 sid 12 daPa
terhadap open damper 100% dan zona 3 terukur -12 daPa dengan selisih pressure drop 5 sid 8 daPa
terhadap open damper 100%, kecuali zona 4 yang tidak sesuai standar yaitu hanya -18 daPa [1]

Metode
A. Tata Kerja
a. Sistem dan bahan

1. Kolom filtrasi HE? A filter
2. Blower and EXH Fan system
3. HEPA Filter

b. Alat ukur
1. Manometer U oil sae-IO

c. Peralatanpendukung
1. APD
2. ATK

: Pengelo laan udarasebel umdil epaske Iingkungan
: Pengelolaanhisapan dan hembusanudaradalamruangan
: Media filtrasiudararuanginstalasi

: Memantaupressuredropl kejenuhan HEPA Filter

: Keselamatankerjapersonil
: Mencatat dan mengolah data kegiatanpengamatan
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B. Pemantauan operasi VAC and Off-Gas System
1. Operasi sistem dan open damper

Sistem tata udaraJ VAC and Off-Gas system beroperasi 8 jam setiap hari kerja. Open damper
untuk 60% dilakukan setiap hari kerja, dan bila ada kegiatan pengoperasian sistem kompaksi,
insenerasi dan evaporasi setting open damper diubah menjadi 100%.Setting damper dilakukan
dengan cara memposisikan tuas damper sesuai besar persen yang diinginkan, setting damper
ditunjukkan pada Gambar 4.

Gambar 4. Panel kendali operasi dan damper sistem tata udara IPLR

2. Pemantauan kejenuhan HEPA Filter
Pemantauan dilakukan menggunakan manometer U yang terpasang disetiap sistem filtrasi

dengan satuan daPa (dekapascal) pada POI 5142 A sampaidengan E untuk zona 2 dan 3, POI 5143 A
sampaidengan D untuk zona 4, kemudian data pressure drop dicatat dalam form operasi dan dikelola
sebagai bahan analisa.

Gambar 5. Manometer U yang terpasang disetiap kolom filtrasi dan kegiatan pengambilan data

3. Pengelolaan data
Data hasil pemantauan dianalisa dan diolah secara komputasi agar bila terjadi kelainan atau

lonjakan kejenuhan filtrasi dapat dilakukan tindakan pencegahan seketika.Pengelolaan data disajikan
dalam bentuk grafik setiap 6 bulan selama 4 tahun dengan rata-rata nilai setiap kegiatan.

Data pengukuran pressure droppada manometer Usaat waktu tertentu dapat digunakan untuk
menghitung estimasi waktu pemakaian HEP A Filter tersebut dalam sebuah persamaan matematika.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya optimasi sudah dilakukan sejak Januari 2016 yaitu saat penggantian HEP A Filter baru
dan hasil pengamatan dianalisa sampai pada Oesember 2019, selama empat tahun dilakukan
pengamatan pressure drop/ kejenuhan HEP A Filter pada zona 2, 3 dan 4.

Kegiatan pengamatan ini untuk memastikan bahwa metode optimasi tersebut sesuai dengan
analisis dan hitungan estimasi umur pakai HEPA filter, dengan mengurangi penetrasi aliran udara pada
sistem filtrasi yang mempertimbangkan aspek keselamatan yaitu standar tekanan negatif di instalasi
pengolahan limbah radioaktif.

Pemantauan data pressure drop pada filtrasi zona 2 dan 3 selama 4 tahun dapat dilihat pad a
grafik berikut dengan tiap grafik nilai rata-rata satu semester atau 6 bulan;
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Gambar 6. Grafik pemantauan filtrasi zona 2 dan 3
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Gambar 7. Grafik pemantauan filtrasi zona 4

Grafik pemantauan filtrasi zona 2,3 dan 4 menunjukkan peningkatan kejenuhan HEPA Filter
dari tahun 2016 sampai tahun 2019, dengan rata-rata open damper 60% meskipun pada saat tertentu
ada beberapa hari open damper 100% dimana untuk memenuhi batas minimal dari tekanan negatif
ruangan saat ada operasi pengelolaan limbah diruang evaporasi, kompaksi dan insenerasi.

Open damper60% menunjukkan sang at evektif dibandingkan open damper 100% yang rata
rata pemakaian HEPA Filter selama 1 tahun. Perhitungan matematis estimasi untuk metode Open
damper60% selama 4 tahun tersebut yaitu;
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Gambar grafik 8 dan 9 didapat dari data pengukuran selama 4 tahun, dari data 4 tahun
tersebut dapat dibuat grafik prediksi kejenuhan pada tahun berikutnya (terlihat pada garis putus-putus
pada gambar grafik). Perhitungan matematis estimasi dapat ditampilkan pada Gambar 8, untuk
kejenuhan zona 2 dan 3 saat 90 daPa terjadi pada 9,34 tahun. Estimasi kenaikan kejenihan pada zona 4
saat 85 daPa dapat disajikan pad a Gambar 9, kejenuhan terjadi pada 5,95 tahun.

Estimasi kenaikan kejenuhan 85 daPa zona 4
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Gambar 9. Grafik estimasi kenaikan kejenuhan filtrasi zona 4
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Perhitungan matematis diatas hanya sebatas penentuan untuk estimasi waktu pemakaian
HEPA Filter pada zona 2, 3 dan 4. Kejadian lonjakan kejenuhan mungkin saja terjadi sewaktu-waktu
karena jumlah debu penyumbat HEPA Filter tidak dapat dipastikan dalam jumlah waktu tertentu
karena faktor jenis dan jumlah kegiatan pengelolaan limbah dalam ruang instalasi sangat menentukan
tingkat kejenuhan permukaan filtrasi, sehingga upaya pengurangan debu tersebut hanya dapat dihitung
sebagai hasil estimasi.

Penyebab kejenuhan HEP A Filter adalah gejala fisika dari tingkat jumlah partikel radioaktif
dan debu-debu lainnya sebagai penyumbat permukaan bahan penyaring HEPA Filter yang ditunjukkan
dari beda tekanan manometer U, korelasi utama adalah jumlah penghambatl penjenuh permukaan
HEP A Filter berbanding lurus dengan jenis dan jumlah kegiatan terhadap waktu.

Debu penyumbang terbesar jenuhnya HEPA Filter adalah debu-debu yang berasal dari debu
semen dari efek sam ping saat pengelolaan limbah dan debu-debu atmosfer lainnya [4]. Metode open
damper ini hanya bertujuan untuk mengurangi laju udara atau mengurangi penetrasi pada permukaan
filtrasi HEP A Filter, yang berkorelasi dengan jumlah partikel penjenuh terutama yaitu debu tersebut.

Pemantauan pressure dropHEP A Filter terus dilakukan untuk mengetahui kesesuaian
pendekatan perhitungan bila terjadi lonjakan secara mendadak atau kenaikan berkala yang sangat
signifikan. Hasil pengamatan akan digunakan sebagai dasar keputusan rencana belanja HEPA Filter
dan untuk mengetahui unjuk kerja dari bahan filter tersebut.

KESIMPULAN

Hasil perhitungan didapat waktu estimasi penggantian HEP A Filter untuk rata-rata open 60%
saat T waktu zona 2, 3 dan 4 adalah 9,34 dan 5,95 tahun. Penelitian masih berlanjut karena saat ini
baru mencapai 4 tahun masa operasi HEP A Filter tersebut.

Hasil kegiatan ini adalah untuk memperpanjang masa pemakaian HEPA Filter secara optimal
dengan mempertimbangkan kaidah keselamatan dari tingkat kejenuhan dan kecukupan negative
pressure ruangan, yang berkorelasi menurunkan jumlah anggaran belanja Negara.

Perlu penelitian lebih lanjut untuk menentukan unjuk kerja bahan HEPA Filter agar dapat
digunakan sebagai dasar lama waktu kekuatan jam operasi dalam sekala beberapa tahun dengan
pertimbangan bahan HEP A Filter mempunya ilife time operasi, sehingga kaidah keselamatan
lingkungan agar tetap terjaga.
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Tanya Jawab
I. Budiyono, ST (PTLR) : Akhir dari kegiatan beruntun yang dilakukan bertahun-tahun itu apa?

Jawab : tujuan akhir dari runtutan kegiatan ini adalah untuk mencari masa pakai hepa filter
secara optimum dalam upaya penghematan belanja negara.
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