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AHSTRAK
S1STEM PENDINGIN UTAMA REAKTOR SERBA GUNA G. A. SIWABESSY
SI AH! TINJAUAN TENTANG FAKTOR-FAKTOR KELEMAHANNYA.. RSG-GAS
;dah beroperasi sejak Agustus 1987, hingga sekarang. Pada kurun waktu tersebut telah banyak
tulisan/paper yang mengulas unjuk kerja serta kecanggihan yang dipunyai oleh sistem
pendingin utama RSG-GAS. Tulisan-tulisan tersebut tidak berdampak apa-apa terhadap sistem
iu scndiii, dan kelemahannya yang ada masih tetap ada. Dalam paper ini diulas/dibahas segi
negatif dari sistem pendingin utama RSG-GAS dengan harapan ada tindak lanjut/dampak
posit if terhadap sistem sehingga kelemahan-kelemahan itu secara berangsur-angsur dapat
• iipcikccil atau dihilangkan sama sekali.

ABSTRACT
THE MAIN COOLING SYSTEM OF THE RSG-GAS, A STUDY OF DISABILITIES
The RSG-GAS has been operating since August 1987 until now. During that periode it has
I seen many papers explain the performance and the safety features of the system. Those papers
docs not mean any think to the system, but the wickednesses of the system is still remain stick
on it. This paper discribes the wickednesses of the RSG-GAS main cooling system with an
objective that their will be a corrective action of the management to improve the system so
i hat such wickednesses can be minimised or even be avoided.
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I. I'ENDAHULUAN

Sepcili telah diketahui daya reaktor dibatasi oleh kemampuan sistem pendingin dalam

mengambil panas yang dibangkitkan oleh teras reaktor selama operasi. Di samping itu sistem

pendingin reaktor nuklir dituntut untuk dapat memcnuhi ketentuan-ketentuan yang

disyaratkan.

Seeara umum dapat dituliskan bahwa sistem pendingin reaktor nuklir dalam operasinya harus

mampu menanggulangi kemungkinan terlepasnya air pendingin primer yang aktiv ke

lingkungiin. mcmberikan data operasi yang tepat/akurat untuk dapat dipergunakan dalam

berbagai pcnclilian, kalibrasi daya rcaktor dan mampu mengambil panas yang dibangkitkan di

teras reaktor. sehingga integritas komponen teras tetap terjaga.

Sistem pendingin RSG-GAS sejauh ini sudah terbukti dapat beroperasi dengan baik; tetapi ada

hal-hal yang masih dapat ditingkatkan. Dalam makalah ini akan dibahas kelemahan-

kelemahan yang masih melekat pada sistem pendingin utaina RSG-GAS, dan usaha-usaha

untuk mengatasinya.

II. DESKR1PSI SISTEM PENDINGIN UTAMA RSG-GAS

Pendingin utama RSG-GAS terdiri dari sistem pendingin primer dan sistem pendingin

sekunder. Sistem pendingin primer mengambil panas dari teras reaktor, untuk kemudian

dipinciahkan ke pendingin sekunder melalui alat penukar panas, dan panas tersebut dibuang ke

lingkungan melalui menara-menara pendingin sekunder. Sistem pendingin primer mempunyai

.1 pompa, pada operasi normal 2 pompa beroperasi dan 1 sebagai cadangan. Air mengalir

melewati teras reaktor dari atas ke bawah terus ke kamar tunda (delay chamber), dan

selanjutnya, air melewati penukar panas (heal exchanger) dan kembali lagi ke kolam reaklor.

Kamar tunda dimaksudkan untuk memperlambat laju aliran air pad;" '-mar tersebut sehingga

aktivitas isotop N-16 dapat direduksi. Waktu alir pada kamar tunda sekitar 50 detik Volume

kamar tunda 80 m". Selain kamar tunda, pompa-pompa, komponen penting lainnya adalah

penukar panas (Heal Exchanger). Terdapat 2 buah penukar panas type shell and tube masing-

masing berkapasitas 50%. dipasang vertikal.
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Air puidinyin sekunder melewati tiihe-luhe/p'ipa kecil sedang air primer lewat ruangan di luar

pipa-pipa kccil/sliell.

! nluk menjaga kebersihan bagian daiam pipa-pipa kecil pada heat exchanger, dilewatkan

bola-bola spon dengan unit sistem bola-bola spon PAH01 yang terpasang pada sistem

pundingin sekunder.

I'ada sistem pendingin primer juga dipasang alat-alat ukur laju alir, temperatur, tekanan dan

indikator kecepatan putaran motor-motor pompa. Beberapa parameter pada sistem pendingin

primer dimasukkan sebagai besaran RPS antara lain :

- Konlrol laju alir (JEO1 CF811/821/83 1)

- Kontrol temperatur (JEOI CT811/821/831)

- Kontrol tekanan (JEOI CP811/821/831)

- Kontro! posisi katup (JEOI CG811/821/831)

Sisiem pendingin sekunder mengambil panas yang dibawa oleh sistem pendingin primer lewat

pL'iuikar panas {heal exchanger) dan dibuang ke lingkungan melalui 6 buah menara pendingin.

Sisiem pendingin sekunder terdiri dari 2 jalur paralel yang masing-masing jalur melayani 1

'.•ail exc/ninger. Pada operasi normal, beroperasi 2 buah pompa dan 1 buah pompa sebagai

atianyan Tiap jalur pendingin sekunder terdiri dari pompa penukar panas (heat exchanger).

pipa-pipa dan 3 buah menara pendingin. Laju alir tiap jalur sistem pendingin sekunder + 1950

m'/h

i'ada sistem pendingin sekunder dipasang alat-alat ukur:

- Kontrol laju alir (PA0I/02CF01/02/03)

- Kontrol tekanan (PAO1/02 CPO1/02/03/04)

- Kontrol temperatur (PAO 1/02 CTOI/02)

- Kecapatan putaran motor (PAO 1/02/03 CS01)

Kontrol mutu air (PAO 1 CQ01 = konduktivitas, PA01 CQ02 = pH)

- Kontrol level air (PA04 CL01; PA04 CL02)

Pada sistem sekunder juga dipasang kontrol radiasi (PAO 1/02 CR002) yang dipasang pada sisi

u-kan masing-masing jalur sekunder. Apabila PAO 1/02 CR001 melewati harga batas yang

ditentukan (5 x 10'6 Ci/m*) maka katup-katup isolasi sekunder (PA0I AA14/AAI6; PA02

A A14/AA l()) akan menutup secara otomatis. Hal ini untuk mencegah air yang aktif

Uerkontaminasi) ke luar ke lingkungan.
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HI. KELKMAHAN PENDINGIN UTAIMA RSG-GAS

Yang dimaksud kelemahan pendingin utama RSG GAS adalah hal-hal yang tidak ideal/tidak

mcnyuntungkan/tidak baik yang melekat pada sistem pendingin utama RSG-GAS tctapi tidak

pernah tersentuh oleh maintenance atau perbaikan-perbaikan yang selama ini dilakukan.

Beberapa kelemahan tersebut antara lain :

/. Catu day a

Catu daya untuk sistem pendingin utama tidak ideal; tidak cukup leluasa untuk melayani

sislcm tersebut. Untuk alasan keselamatan, dalam mengoperasikan pendingin reaktor

haruslah sistem pendingin sekunder dioperasikan dahulu, ban.) kemudian dioperasikan

sisteni pendingin primer.

Hal ini tidak bisa dilakukan pada sistem pendingin utama RSG-GAS; karena apabila lial

itLI dilakukan inaka ada kemungkinan BHTOl/02/03 GH02 akan drop.

I-Ii.il ini dituangkan dalam prosedur operasi OM. Part IV. Chapter 1.1. halaman 10; Because

of some reasons the primary sistem has to he started before starling secondary system.

Ini menyulitkan operasional sehari-hari, misalnya dalam kasus trip tegangan PLN apabila

yang mati sistem pendingin primer, sedang sistem pendingin sekunder masih beroperasi,

maka dalam mengoperasikan kembali sistem primer, ada kemungkinan BHTOl/02/03

GH02 drop.

2. Tekanun kerja

Tekanan kerja penukar panas (HE) sisi primer = 1,1 bar

Tekanan kerja penukar panas (HE) sisi sekunder = 0,2 bar

Schingga apabila ada kebocoran pada penukar panas maka air primer (yang aktiv) akan

keluar ke lingkungan melalui pendingin sekunder. Meskipun pada sistem pendingin

sekunder RSG-GAS dipasang PAOI/02 CR00I untuk memantau keluarnya air primer yang

aktiv ke lingkungan, tetapi terbukti alat ini tidak selalu dapat stand-by (sejak Pebruari 1998

liingga sekarang alat tersebut dalam perbaikan/tidak beroperasi).
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J. Delay Chamber

I'ada opciasi reaktor daya tinggi dan dalam waktu yang lama, selalu terbentuk ruangan

yang berisi udara di dalam delay chamber. Hal ini akan mengganggu efektivitas dari delay

chamber itu sendiri.

-I. Kontrol tempcratur

Ki>ntto! tcmperatur penunjukannya tidak akurat. Keadaan ini sudah terjadi sejak awal

pengoperasian sistem ini seperti terlihat tabel berikut ini :

CTOO2 CT0O3

I:

Jan kolum
raktor

Delay Chamber

CT001
Pompa-pompa CT811/B21/

CTOO6 831

Ke kolam
reaktor la

CT0O5

If

1

2

3

/,

5

6

7

Tanggal

02-10-89

11-08-90

25-03-92

0: 04-93

04-12-94

25-03-96

03-11-98

Jam

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

Daya

(MW)

10

25

25

25

25

25

15

CT001

34

42

46

43,5

45

45

42

CT002

36

44

48

45

46

46,5

43

CT003

30,2

34

38

36

36

37

36

CT004

36

44

48

45

46

47

43,5

CT005

30.8

34

38

36

36

37

36,2

CT811-831

32

35

• 40

37,5

38

39

38 1

if.
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Scharusnya penunjukan JEOl CTOOl = CT002 = CT004 dan penunjukan JEOI CT003 =

(T005 = CT8II/82I/831. Kontrol tempcratur pada sistem pendingin rcaktor nuklir

seharusnya dapat mengukur temperatur yang sebenarnya, karena akan dipakai pada

kaiibrasi daya reaktor dan percobaan-percobaan ilmiah lainnya.

:v Power supply

Apabila terjadi fault pada modul power supply motor-motor pompa sekunder, tidak dapat

dircset. Hal ini sangat menyulitkan pada saat ingin mengoperasikan sisteni sekundcr

setelah ada gangguan (misalnya sistem sekunder mati karena tiba-tiba PLN ma(i atati

tegangan PLN drop sesaat).

(K Indikator motor blower sekundcr

Inclikator motor blower "ON"/ "OFF" pada pendingin tidak berfungsi dengan benar

I'ada saat operasi normal, menara-menara pendingin beroperasi normal (6 menara

pendingin), apabila tiba-tiba ada gangguan pada salah satu atau lebih menara pendingin

yang menyebabkan menara pendingin tersebut tidak beroperasi, maka hal itu tidak diikuti

dengan perubahan indikator "ON" / "OFF" pada panel tegak di RKU. Sehingga sering

terjadi keadaan dimana indikator pada pane! tegak RKU "ON" tetapi keadaan di lapangan

motor blower menara pendingin tersebut tidak beroperasi atau "OFF". Hal ini sangat

mengganggu pengamatan operator untuk sistem pendingin sekunder.

7. Kontrol Level OH

Ci'cias penduga level oli poinpa-pompa primer tidak "checkable"'., pada saat reaktor

beroperasi pada daya tinggi, ruang cell primer paparan radiasinya tinggi. Akan sangat

berbahaya bagi petugas yang akan mengecek keadaan pompa-pompa primer pada saat itu

Akan sangat baik apabila pengecekan oli dan penambahan oli pada pompa-pompa primer

dapat dilakukan dari luar ruangan eel primer; untuk selanjutnya perlu dipasang peralatan

tambahan yang memungkinkan hal tersebut dapat dilaksanakan.
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IV. I'GMBAHASAN

Dari 7 hal kelemahan sistem pendingin utama RSG-GAS yang dibahas dapal diketahui

^eberapa besar pengaruhnya terhadap kinerja sistem tersebut.

I Hiuk mcmperkccil keiemahan-kelemahan tersebut dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut

I Pada saatnya nanti, apabila akan dilakukan penggantian kontaktor BHTOI/02/03 GHC02,

diusahakan kapasitasnya yang sedikit lebih besar. Tentu saja hams mclalui

pcmbahasan/perhitungan yang semestinya.

.'. Pci In dilakukan1 studi pendahuluan untuk membahas kemungkinan penggantian

motoi/pompa sekunder untuk memperoleh tekanan kerja lebih besar dari 2,6 bar, meskipun

hal mi agak sulit karena akan berkaitan dengan kontraksi pemipaan, ketinggian inenara

pendingin yang sudah ada..

i Kcalisasi pengadaan/pemasangan sistem perangkap udara "delay chamber sesuai dengan

hasil studi pendahuluan perlu dipercepat.

i \\-\k\ dilakukan kalibrasi semua kontroi temperatur yang terpasang pada sistem pendingin

uiama RSG, secara teratur/berkala minimal 1 kali dalam setahun.
i
i ^ Lebih dibcrdaya-gunakan litbang yang ada di RSG untuk mengatasi/meng- "up-grade"
i

| modul power motor-motor pompa sekunder; dan modul power motor-motor blower

• menara pendingin sekunder.

I Perlu dipasang CCTV (monitor visual) pada setiap gelas penduga level olie pompa-pompa
i

j primer; dan dimonitor di luar ruangan primary cell.

I
V. KKSIMPULAN

i . •• • -

i
| Hengan mengetahui kelemahan dari sistem pendingin utama RSG-GAS akan dapat dilakukan
j

I lial-hal sebagai berikut :

: I'embelian suku cadang untuk komponen yang tidak ideai/tidak baik tidak hams sesuai
i
| dengan aslinya tetapi harus dipikirkan terlebih dahulu agar bisa menghilangkan kelemahan

vanu ada
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»

Dapat dilakukan analisa/penelitian pendahuluan oleh para pakar untuk mengatasi

kelemahan yang ada.

Dcnyan mengenali sistem pendingin utama RSG-GAS dengan baik operator dapat

menyesuaikan diri dalam menangani/mengoperasikan sistem, demi kelancaran operasi

rcaktor.

Akhirnya sistem pendingin utama RSG-GAS, dapat bekerja dengan baik, sesuai dengan

kaidah-kaidah keselamatan yang berlaku pada instalasi reaktor nuklir.

I)AFTAR PUSTAKA

i SAR MI'R-30 Vol. 2 Chapter 5-10

2. OM MPR-30 Part. IV Chapter I-4
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