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KAJIAN PERANCANGAN UNIT PREFILTER PADA SISTEM  FILTRASI
ZONA 2 DAN 3 INSTALASI PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF

Arifin Istavara
Pusat Teknologi Limbah Radioaktif – BATAN

ABSTRAK

KAJIAN PERANCANGAN UNIT PREFILTER PADA SISTEM FILTRASI ZONA 2
DAN 3 INSTALASI PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF . Efisiensi penggunaan HEPA
filter dilakukan karena mengingat harga HEPA filter cenderung semakin naik dan menambah
jumlah belanja pemerintah, perlu efisiensi agar penggunaan HEPA filter dapat dikurangi sehingga
efisien dalam beaya operasi. Penggunaan HEPA filter terbanyak di Instalasi Pengolahan Limbah
Radioaktif (IPLR) adalah pada zona 2 dan 3 yaitu 40 buah, oleh karena itu perlu dirancang dan
dipasang unit prefilter agar tingkat kejenuhan dapat dikurangi sehingga menambah waktu
pemakaian HEPA filter di zona 2 dan 3. Hasil perhitungan didapat efisiensi pemakaian HEPA
filter selama 12.5 tahun.

Kata kunci : Prefilter, HEPA Filter, Efisiensi

ABSTRACT

STUDY DESIGN PREFILTER UNIT IN ZONE 2 AND 3 INSTALLATION OF RADIOACTIVE
WASTE MANAGEMENT. Efficient use of HEPA filter because given the price HEPA filter tends to further
and increase government cost , it is necessary in order to use HEPA filter efficiency can be reduced so
efficient in the cost of operations. HEPA filter usage highest in Radioactive Waste Instalation (IPLR) is in
zone 2 and 3 of 40 pieces, therefore it needs to be designed and installed so that the degree of saturation
prefilter unit can be reduced thereby increasing the HEPA filter usage time in zone 2 and 3. The calculation
results obtained efficiency HEPA filter 12.5 years.

Key word : Prefilter, HEPA  filter, Efficient

PENDAHULUAN

Lamanya penggunaan HEPA filter sangat tergantung oleh tingkat kejenuhan pada proses
filtrasi. Kejenuhan berasal dari partikel-partikel radioaktif, debu semen dan debu-debu atmosfer
lainnya. Tingkat kejenuhan ditentukan dari standar operasi IPLR dimana untuk zona 2 dan 3
adalah 105 daPa kemudian untuk zona 4 dan off gas adalah 90 daPa [1,2], bila tingkat kejenuhan
tercapai maka HEPA filter harus diganti agar sistem filtrasi berfungsi optimal.

HEPA filter yang digunakan di IPLR berjumlah 52 buah dan beroperasi pada unit filtrasi
pada masing-masing zona. Penggunaan HEPA filter terbanyak di IPLR adalah pada zona 2 dan 3
yaitu 40 buah yang terbagi dalam 5 unit sistem filtrasi. Efisiensi penggunaan HEPA filter perlu
dilakukan mengingat harga HEPA filter cenderung semakin naik sehingga perlu efisiensi agar
penggunaan HEPA filter dapat sedikit mungkin jumlahnya. Oleh karena itu perlu dirancang dan
dipasang prefilter agar tingkat kejenuhan dapat dikurangi, sehingga menambah waktu pemakaian
HEPA filter terutama di zona 2 dan 3.

Prefilter dipasang dengan tujuan untuk menangkap debu-debu yang berukuran besar
seperti debu semen dan debu-debu atmosfer lainnya, sehingga HEPA filter akan optimal hanya
menangkap partikel-partikel kecil seperti debu-debu radioaktif. HEPA filter akan lebih panjang
masa pemakaiannya tanpa tersumbat debu-debu yang berukuran besar. [3]

Dasar Teori

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, sistim filtrasi udara dibagi berdasarkan 4 zona, dimana
zona 1 adalah daerah terletak diantara daerah luar dan daerah 2, zona 2 adalah daerah terkontrol
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tanpa bahaya kontaminasi dapat secara rutin ditempati oleh personil, zona 3 adalah daerah yang
terletak diantara zona 2 dan zona 4, sedangkan zona 4 adalah daerah terlarang atau daerah 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 [1,2]. Instalasi HEPA filter digunakan untuk memfilter udara dari daerah 2,
3, 4 dan Off gas.

Kejenuhan HEPA filter diukur dengan Manometer U dengan melihat perbedaan tekanan
(ΔP), media yang dipakai adalah oil sae 10 manometer U. Dimana pipa masukan Manometer U
dihubngkan pada bagian tekanan masuk filter, sedangkan pipa keluaran dihubungkan dengan
tekanan keluar filter. Pressure drop didapat dari perbedaan tekanan antara sebelum dan sesudah
masuk filter yang ditunjukkan pada alat Manometer U tersebut. Pengambilan data dilakukan
dibeberapa Manometer U yang terpasang pada instalasi HEPA filter [4], hasil dicatat guna
mendapatkan tingkat kejenuhan.

Tingkat kejenuhan filter sangat dipengaruhi oleh jumlah polutan yang tertangkap pada
filter. HEPA filter pada dasarnya bertujuan hanya untuk menangkap debu-debu  radioaktif yang
cenderung berukuran sangat kecil dalam satuan mikrometer (µm) [1]. Debu-debu yang berukuran
besar seperti debu semen dan debu-debu atmosfer lainnya diharapkan tertangkap oleh prefilter.
Gambar.1 adalah diagram ukuran partikel yang dapat difilter untuk menentukan jenis ukuran
prefilter yang dipilih dalam perancangan.

Gambar.1 Diagram ukuran partikel dan jenis-jenis filtrasi [5,6]

Gambar.1 digunakan untuk menentukan jenis dan spesifikasi prefilter yang akan
digunakan, debu-debu industri termasuk debu semen dan debu-debu atmosfir yang berada dalam
IPLR pada zona 2 dan 3 diharapkan akan terfilter oleh prefilter dengan rentang ukuran partikel 10
– 10.000 µm (partikel-partikel besar).
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METODE
Bahan

1.    Prefilter berjumlah 5 (lima) buah, dengan model ditunjukkan pada Gambar.2
- Dimensi : 594 x 594 x 444 mm
- Effisiensi : 92%
- Luas muka penyaringan : 1.12 m2

- Air flow 3400 m3 / jam
- Rangka baja galvanis, seal PVC dan gasket neoprene
- Berat 0.65 Kg

Gambar 2.  Model Prefilter yang akan dipasang [5]

2.    Vinyl bag
3.    Oil sae 10
4.    Manometer – U, range:  0 – 105 daPa 5 (lima) buah

Alat Ukur
Manometer  U, range:  0 – 105 daPa

Perancangan
Instalasi prefilter dipasang berada pada posisi sebelum instalasi sistem filtrasi HEPA

filter, agar udara yang mengandung debu-debu berukuran besar  tertahan di prefilter, sehingga
mengurangi tingkat kejenuhan HEPA filter [5,6]. Instalasi sistem filtrasi zona 2 dan 3 sebelum
dipasang prefilter ditunjukkan pada Gambar-3, sedangkan Gambar-4 menunjukkan instalasi
setelah dipasang prefilter.

Gambar 3. Instalasi sebelum dipasang prefilter
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Gambar 4. Instalasi setelah dipasang prefilter

Prefilter dipasang pada housing yang sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan seperti
yang ditunjukkan pada Gambar.5, housing prefilter terbuat dari bahan yang sama dengan sistem
filtrasi yang sudah ada yaitu plat baja galvanis. Housing ini juga disertai adapter agar dapat
diseting untuk berbagai ukuran dan jenis prefilter, selain itu agar memudahkan saat pemeliharaan
dan bila ada perbaikan.

Kelengkapan seal Prefilter juga dirancang untuk memudahkan pemeliharaan serta
menjamin keamanan tidak ada kebocoran hembusan saat tanpa pemasangan prefilter pada setting
baypass di antara pintu dan body housing prefilter, bahan yang digunakan adalah polypropylene fin
seal gasket. Housing Prefilter selain  dirancang dan dibuat sendiri dapat juga beli dan siap pakai.

Gambar 5. Housing prefilter [5]

Pemasangan
Housing prefilter dipasang berada pada posisi sebelum instalasi sistem filtrasi HEPA

filter, tepatnya pada input aliran hisapan udara. Bagian input sistem filtrasi dimodifikasi sesuai
ukuran housing prefilter dan dibuat dudukan sehingga housing prefilter menyatu dengan sempurna
sesuai Gambar 4.

Prefilter juga mengalami kejenuhan, sehingga untuk memantau kejenuhannya dipasang
alat ukur perbedaan tekanan filter yaitu Manometer U pada masing-masing prefilter di sistem
filtrasi.

Prefilter
Unit housing
Prefilter
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ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dari spesifikasi yang telah ditentukan dapat dihitung efektifitas prefilter yang akan
dipasang. Konsentrasi normal udara IPLR tidak melebihi 100 µg/m3 dan rata-rata penggunaan
HEPA filter selama 12 bulan ( 1 tahun) [3], data operasi sistem tata udara IPLR rata-rata HEPA
filter jenuh dalam rentang waktu 1 tahun [7]. Efisiensi prefilter yang akan digunakan adalah 92%,
sehingga ada 8 % penetrasi dari konsentrasi udara yang akan masuk ke HEPA filter.

Penetrasi Konsentrasi Udara ( AP )

AP  = 8%  x  100 µg/m3

= 8 µg/m3

Dengan konsentrasi udara 8 µg/m3, HEPA filter dapat dipakai selama ( T ) tahun.

T  = x 1 tahun

=  12,5 Tahun

Masa pemakaian HEPA filter akan lebih panjang yaitu 12,5 tahun dengan penambahan
prefilter, tetapi perlu adanya penambahan belanja prefilter dikarenakan prefilter dapat jenuh maka
perlu juga pengadaan prefilter yang mana harga lebih murah dari HEPA filter, sehingga beaya
belanja dapat lebih efisien dengan penambahan pemasangan prefilter pada sistem filtrasi ini.

Kajian untuk efisiensi prefilter juga harus dilakukan agar pengadaan belanja prefilter
dapat dikurangi, mengingat bahan prefilter dipasaran mudah ditemui maka perlu perancangan
perakitan prefilter sendiri sangatlah memungkinkan.

Program jangka pendek saat ini untuk menanggulangi debu-debu semen dan atmosfer
adalah dengan mengupayakan kebersihan ruang-ruang proses dan menjaga pintu  antar ruangan
selalu pada kondisi tertutup (normally closed) termasuk ruang truck air lock.

KESIMPULAN

Pemakaian Prefilter pada instalasi filtrasi zona 2 dan 3 sangat bermanfaat yaitu:

1. Secara kualitatif : menambah waktu operasi HEPA filter zona 2 dan 3 karena hisapan
lebih optimal dibanding tanpa pemasangan prefilter, hasil perhitungan teori didapat
efisiensi pemakaian sampai 12,5 tahun.

2. Secara kuantitatif : Efisiensi beaya belanja HEPA filter dapat berkurang, tetapi ada
penambahan belanja prefilter meskipun harganya lebih murah.

3. Perlu adanya kajian belanja dalam nilai rupiah untuk estimasi efisiensi bila seluruh zona
dipasang prefilter untuk meminimalisasi sumbatan dari debu-debu atmosfer dalam IPLR.

DAFTAR PUSTAKA

1. System Note VAC WSPG 510 NTA 9001 TECHNIATOME, (1986)
2. System Note Off Gas WSPG 520 NTA 9001 TECHNIATOME, (1986)
3. Suwarna : Optimalisasi Penggunaan HEPA Filter di IPLR tahun 2003, Hasil Penelitian

dan Kegiatan P2PLR 2003, ISSN 0852-2979,  (2004)
4. Istavara, A. : Menejemen Tata Udara Ruang Perkantoran dan Ruang Proses Instalasi

Pengolahan Limbah Radioaktif Tahun 2010, Hasil Penelitian dan Kegiatan PTLR 2010,
ISSN 0852-2979,  (2011)

5. Lightair, “Particle Sizes and Air Purification” Solna, Sweden (2011)
6. Sofiltra – Camfil, “ Air Filter Absolute Nuclear Type “ La Garrene – Colombes Codex,

France, (2010)



Prosiding Seminar Nasional Teknologi Pengelolaan Limbah XIII ISSN 1410-6086

Pusat Teknologi Limbah Radioaktif-BATAN

290

7. Istavara, A. Sugianto. : Pengaruh Konfigurasi Damper 5102 Instalasi Pengolahan Limbah
Radioaktif Terhadap Efisiensi Konsumsi Listrik dan HEPA Filter, Hasil Penelitian dan
Kegiatan PTLR 2011, ISSN 0852-2979 , (2012)




