
Prosiding Seminar Hasil Penelitian
PRSG Tahun 1997/1998

ISSN 0854-5278

• r

ID0200150

KAJIAN HEATLOSS SISTEM PENDINGIN PRIMER RSG-GAS ">

Sukmanto Dibyo , ,~; ., i f <• • •
S.

ABSTRAK • 1 1 ^
KAJIAN HEATLOSS SISTEM PENDINGIN PRIMER RSG-GAS. Parameter/forf Loss menipakan
bagian dari persamaan neraca energi suatu sistem, karena 'iVaheat loss penting dalam suatu analisis
dinamika termal. Telah dihitung besamya energi kalor yang keluar dari permukaan pipa pendingin primer
ke udara di dalam ruangan. Proses keluamya energi kalor dari dinding pipa berlangsung secara konduksi
metalui ketebalan dan lapisan pipa, kombinasi konveksi alam dan radiasi panas pada udara di luar pipa.
Adapun konveksi alain terjadi oleh panasnya udara dekat dinding pipa yang kemudian densitasnya turun,
udara panas naik lalu ditempati oleh udara lain dan seterusnya. Kondisi perphidahar kalor ini dapat
diselesaikan oleh persamaan empiris Heilman. Sistem pendingin primer dalam perhitungan ini di bagi
menjadi 3 zona heat loss: 1). Zona dari safetyjvalye ke penukar kalor (JE/BC-01/2), 2). Zona pada
permukaan penukar kalor, 3). Zona dari JE/BC-01/2 ke reaktor. Dengan menggunakan data masukan suhu

udara di luar dinding pipa = 25°C, pipa pendingin primer RSG-GAS mengalirkan air pada suhu sekitar

45°C, Heat Loss dari seluruh pipa ini ke udara sebesar 23,9 kwatt atau 0,1 %.

ABSTRACT
ASSESSMENT OF HEAT LOSS FOR RSG-GAS PRIMARY COOLING SYSTEM. Heat Loss is
part term of cnergy balance equation of system, therefore heat loss very important thing in thc thermal
dynamic analysis. Hcat energy lossed from the surface pipe to the air in the room vvas calculated. Heat
energy pass fhrought by conduction, convection and radiation. The convection process are caused by
moving of air density, i.e up flow of the hot air retum to be down flow. The heat transfer phenomenon
could be determined by empirical correlation of Heilman. The primary cooling system is consisted to the 3
zone : 1). Zone of (safety valves-heat exchanger), 2). Zone of heat exchanger surfaces, 3). Zone of heat

exchanger-reactor pool. By using input data of air temperature are about25°C, temperature of primary

coolant about 45°C. The Heat Loss along the pipes to the air are 23,9 kwatt or 0,1 %.

PENBAHULUAN

Sistem pendinginan merupakan

komponen penting dalam instalasi RSG-GAS, di

mana dengan adanya pendinginan tersebut, kalor

dipindahkan dari teras reaktor ke sistem

pembuangan kalor. Energi kalor yang

dibangkitkan ini melalui penukar kalor,

dilepaskan ke lingkungan oleh menara pendingin.

Sebagian dari energi kalor juga dilepaskan dari di

atas kolam reaktor maupun di sepanjang

permukaan pipa daii reaktor hingga menara

pendingin. Pipa sistem pendingin primer

membawa air yang suhunya lebih tinggi daripada

suhu udara di luar pipa. Kenaikan suhu udara

mangan di luar pomipaan sistem priiner pada saat

sistcin vcntilasi tidak bekerja, membuktikan

bahwa di sini terjadi pelepasan energi kalor dari

permukaan pipa pendingin primer. Di dalam

analisis dinamika termal, besamya heat loss perlu

dipertimbangkan, atau dengan arti lain adanya

heat loss dapat diabaikan dalam perhitungan

apabila besaran ini relatif sangat kecil.

Aliran di dalam pipa memiliki suhu

yang lebih panas dari pada suhu udara di luar

dinding pipa. Apabila besamya kalor yang lepas

di sepanjang pipa pendingin primer ini dapat

ditentukan secara kuantitatif, maka akan dapat

mcmberikan manfaat dan sumbangan untuk

mcmperoleh akurasi tcrhadap berbagai kegiatan

yang berkaitan dengan analisis termal (steady

state/transient) niaupun penelitian teknologi

sistem pendinginan teisebut.
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Proscs kcluamya (mcngalirnya) cncrgi

kalor dari dinding pipa berlangsung secara

konduksi melalut kctebalan dan lapisan pipa,

konibinasi konveksi alam dan radiasi panas pada

udara di luar pipa. Adapun konveksi alam terjadi

oleh panasnya udara dekat dinding pipa yang

kemudian densitasnya turan, \idara panas naik

berpindah serta ditempati oleh udara lain dan

seterusnya. Kondisi pcrpindahan kalor semacam

ini dapat disctcsaikan dengan mcloda yang

dikemukakan oleh Ileilman dengan bantuan

korelasi empiris.

Tujuan

Bcrdasarkan uraian clalam paulaluiluaii

di atas, tujuan dari penelitiaji ini adalah untuk

menghitung jumlah energi kalor ymig hihmg di

sepanjang pipa pendingin. primer RSG-GAS,

dengan demikian dapat memberikan informasi

besarnya deviasi pengukuran daya secara

kalorimetri. Di masa mendatang hasil

perhitungan ini dapat diaplikasikan dalam

analisis termal pada kondisi tunak sistem loop

p endingin primer.

TEORI

Besaran suhu di Iuar dinding pipa (di

udara) tidak hanya tcrgantung pada rcsistansi

permukaan kalor saja, tapi juga pcnganih

Penentuan Kehilangcin
Sukmanlo Dibyo

fcnomcna pcndinginan udam di sckclilingnya

yang menganibil kalor dari permukaan luar pipa.

Kalor yaiig mcngalir dari dalani suatu

pipa silinder, luas permukaan perpindahan

kalomya adalah perkalian diameter pipa dengan

panjang pipa yang dinyatakan dcngan (2r) n.L

dan gradien suhunya mempakan inkremcn

panjang dr sebagaimana ditunjukkan pada

gambar 1. Pada gambar terscbut, tampak bahwa

pipa diisolasi atau dilapis dan menibawa aliran

air kalor pada suhu ts dan suhu udara di luar ta.

Pcrbedaan suhu total antara suhu aliran di dalain

pipa dengan suhu udara di luar pipa adalah ts -

ta.

Rcsislan aliran kalor, terjadi melalui lapisan-

Japisan sebagai berikut:

1. Resistan aliran kalor dari pennukaan pipa
bagian dalam melalui ketebalan pipa
menuju permukaan pipa bagian luar

2. Rcsistan lapisan cat pada dinding luar
pipa, biasanya sangat kecil karena
ketebalan cat sangat tipis, jadi besamya tj
dan to mendekati sama

3. Resistan dari bahan isolasi. (dalam
kasus pipa pendingin primer RSG-GAS,
resistansi ini tidak diisolasi)

4. Resistan sekeliling udara yang
mengambil kalor dari permukaan luar
pipa.

OD ID

ta ; suhu udara

sulm aliran

ketebalan pipa

lapisan cat

Gamhar 1. PcnampangPipa.
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Akhimya terlihat balnva pelepasan

energi kalor dipengaruhi oleh konveksi alam dan

radiasi kalor yang terjadi karena perbedaan suhu

ant?ra permukaan iuar pipa dengan suhu udara

luur. Perpindahan kalor secara konveksi alam

tcrjadi oleh terpanaskannya udara yang dekat

dengan dinding pipa yang kemudian densitasnya

turun. Udara panas naik lalu ditempati oleh udara

yang tidak panas daa seterusnya seperti

ditunjukkan pada gambar 2.

Gambar 2. Perpindahan Kalor Konduksi, Konvcksi Dan Radiasi.

Pengaruh gabimgan konveksi alam dan

radiasi kalor tidak dapat diselesaikan oleh

resistansi pada persamaan peipindahan kalor

konvensional seperti ini,

Ra = La/(kaA) (1)

di mana,
Ra .: resistansi udara
Ka konduktivitas tcnnal udara
A : luas perpindalian kalor
La : Panjang lintasan.

Hal ini disebabkan oleh karena La di udara tidak

tcrdefinisi (tidak dapat ditentukan panjangnya)

dan pengaruh udara ini juga sekaligiis

ditambahkan dengan perpindahan kalor oleh

radiasi kalor. Sccara eksperimen, pcrbcdaan suhu

anlara dinding pipa dengan udara sekeliling ini

bisa diketalnii dcngan cara niengukur suhu-suhu

antara pcnnukaan luar pipa dan suhu udara

tcrscbut.

Dengan mcnggunakan besaran Q, A

dan dt maka kombinasi rcsistan kcdua pengaruh

tersebut di atas dapat diperoleh sebagai dt/dQ.

Aliran kalor dari pipa yang mempengaruhi udara

di luar pipa yang biasa disebut heat hss,

diperhitungkan sebagai satuan besaran

konduktansi k/L (Watt/m2 exiernal surface °C

temperature difference). Besaran konduktansi ini

merupakan kebalikan dari iesistansi L/k yang

menggantikan kebalikan resistan untuk seluruh

permukaan yakni L/(k A). Dengan kata lain,

besaran suku ini merupakan konduktansi per m2

aliran kalor pernuikaan. Besaran resistansi

didimensikan sebagai m .°C/Watt. Kebalikan

saluan ini adalah ha yang didimensikan :

Watt/m °C dan ini merupakan koefisien

perpindahan kalor permukaan. Gambar 3 di

bawah menunjukkan contoh grafik plot

koefisien peipindahan kalor permukaan dari pipa

( dcngan variasi diametcr pipa ) dan suhu

permukaan ke udara sekitar 25CC (77°F), data ini

diperoleh dari hasil empiris cksperimen Heilman
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[3)
Data eksperimen ini digunakan dalani

perhitungan sebagai pendekatan. Pengaruh

Penentuan Kehllangan
Sukmanto Dibyo

gerakan udara dalam proses pcrhitungan,

digunakan faktor koreksi. w

7 .

6 .

1 .

~ l

Grafik Koefisien Perpindahan Kalor (Hvilman)

100 200 300 400 500
PerbedaanSuhu (t-77)F

600

Gambar 3. Perpindahan Kalor Konveksi / Radiasi Pada Pipa Horisontal

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat

disusun persamaan perpindahan kalor dalam

pipasbb

1. Perpindahan kalor konduksi pada ketebalan
pipa:

2. Perpindahan kalor melalui ketebalan cat
pada dinding pipa:

2;rkc
( t t ) ( 3 )

3. Radiasi dan Konveksi ke udara :

(4)

Persamaan (3) ini diabaikan karena ( t̂  - tj )

sangat kecil sehingga gabungan dari persamaan

di atas, jumlah heat loss diekspresikan sbb :

Q -—
- t a )

ln(OD/ID)/(2ks) +V(haOD)
•(5)

Grafik yang dikemukakan oleh Heilman

pada Gambar 3 terlihat balnva koefisien ha tidak

hanya tergantung pada suhu aliran yang dibawa

tctapi juga suhu pada sisi luar dinding pipa dan

udara. Kebalikan ini juga merupakan salah satu

resistansi yang diperlukan untuk perhitungan

perbedaan suhu total, dan ha sebagai koefisien

perpindahan kalor permukaan tidak dapat

dihitung langsung kecuali dengan metoda trial

error. Langkah trial error ditampilkan pada

gambar 4.

102



Prosiding Seminar Hasil Penelitian
PRSGTahun 1997/1998

ISSN 0854 - 5278

[ Mulai

Masukan

Tebak

— /
Hitung ha

-d-

Gambiir4. Diagram Pcrhitungun

Perhitungan awal yang dikeijakan,

diterapkan untuk zona 1 sebagaimana

ditunjukkan di Gambar 5. Selanjutnya

berdasarkan hasil yang diperoleh dari kasus pada

zona 1, dapat diaplikasikan pada perhitimgan di

zona-zona yang lain. Di dalam sistem pipa

pendingin primer RSG-GAS, daerah pelepasan

kalor dapat di bagi menjadi 3 zona seperti

ditunjukkan pada gambar 5 yakni:

Reactor
Pool

• Zona-I : Pipa antara kamar katup ke penukar

kalor (LeJ.iralen total=24,445m)

• Zona-II : Dinding Shell penukar kalor

(Lekivalentotal=16,030m)

• Zona-III: Pipa dari Penukar kalor ke kolam

reaktor (Lekivalen total=32,29m).

zona 1

Gambar 4. Pcmbagian Zona Heal Loss Pendingin Primcr
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PERHITUNGAN

Data pipa sistem pendingin primer yang

diketahui dan digunakan di dalani perhitungan

l-l
pada zona I yakni sbb:

Bahan
Konduktivitas
Termal Bahan (ks)
Suhu Udara rerata di
luarpipa (ta)
Suhu aliran rerata
yaiig dibawa
Diameter Pipa

Steel

26BTU/(lb°F)ll)

27 °C = 80,6 °F

45°C=113°F

600 iimi ND =23,5 inc
=1,83 ft

Dari data-data ini dapat dicari jumlah

kalor yang mengalir dari aliran air di dahun pipa

melalui ketebalan pipa ke udara di luar pipa,

Langkah asumsi avval:

Suhu aliran air t ^ l H ^ F

ti -77 = 36 °F

Dari Gambar 3 (mengguiiakan satuan British)

diperolehha = 2,\ BTU/(jam.fr\°F)

Dan dengan menggunakan Persamaan 4,

harga q dapat dihitung sbb,

7t(113-77)
Q ~ ln(23,5/21,25)/(2)(2,6) +1/(2,1)(1,96)

= 431,6BTU/jam.lin.ft.

Pemeriksaan kembali proscs

perpindahan konduksi kalor mclalui balian pipa

dengan pcrsatnaan 1 diperoleh :

113-ti =
431,61n(23,5/21,25)

t, =110,3°F

Apabila harga t, ini dipakai sebagai

asumsi untuk langkah perlutungan berikutnya

raaka akan konvergen dan didapat harga qloss

pada zona I = 405 BTU/(jam.ft) atau 380 watt/m

panjang pipa. Dengan cara perhitungari yang

Pcnentuan Kehilangan
Sukmonto Dihyo

sama, q!oss pada zona II daii III dapat diperoleh

sbb: •

Zonall : q!oss = 346 BTU/jam.ft

Zona III: qloss = 312 BTU/jani.ft

Seluruh heat loss dari pipa pendingin primer bisa

dihitung dengan mengetahui panjang total pipa

pendinginprimer.

• Zona-I : Pipa antara kamar katup ke permkar

kalor (T-ekivaUn total=24,445m)

• Zona-II : Dinding Shell penukar kalor

(LCkiv>ie„ total=16,030m)

• Zona-III: Pipa dari Penukar kalor ke kolam

rcaktor (Lekivilie„ total=32,290m).

Besamya qloss ditampilkan pada tabcl berikut:

Zona

I
II
III

i^cklvalen

(m)

24,445
16,030
32,290

qloss
(\vatt/m)

380,0
324,6
292,7

Total

qloss
(Svatt)

9289,1
5203,3
9451,2

23943,6

Energi kalor total yang lepas di sepanjang pipa

pendingin primer Qtot = 23944 watt = 23,9

kwatt

Jadi apabila daya reaktor 25 Mwatt maka

besarnya heat loss sebesar 0,1 %.

PEMBAHASAN

Harga heat loss ini sangat lerganlung

dari daya rcaktor yaug mciubangkitkan cncrgi

atau suhu air di dalam pipa dan juga kondisi

gerakan/sulm udara di luar pipa. Makin besar

perbedaan suhu antara air di dalam pipa dengan

suhu di luar pipa (makin besar daya reaktor)

maka makin besar pula heat loss yang terjadi.

Dalam perhitungan heat loss pcnelitian ini hanya

digimakan harga pendekataii rerata pada daya

reaktor 25 Mwatt yang dapat di anggap mcwakili

keadaan kondisi opcrasi reaktor.
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Perlu disampaikan di sini bahwa

besarnya heat loss dapat memberikan informasi

scjauhmana deviasi yang teijadi pada pengukuran

daya reaktor secara kalorimetri dan hasil

mcnunjukkan balnva harga heat loss teniyata

relatif kedl yakni 23,944 kwatt.

KESIMPULAN

Pipa dan sistcm pendingin primer RSG-

GAS, sulni udara di luar dinding pipa rerata

25°C (udara tidak bergerak) dan di dalam pipa

pendingin primer mengalirkan air dengan suhu

antara 45°C niaka terjadi heat loss sebesar

23,944 kwatt.
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PERTANYAAN

Pcnanya : Jupitcr S. Panc

Pertanyaan :

Apakah dalam desain sistem pemipaan primer

RSG Gas faktor heat loss ini belum

dipertimbangkan ?

Kalau sudah, bagaimana hasil perhitungan ini

bila dibandingkan dengan data dcsain tersebut.

ISSN 0854-5278

Jawaban :

Tidak dipertimbangkan dalani desain. Topik heat

loss diangkat sebagai upaya memperoleh akurasi

analisis termal hidrclika sistem loop pendingin

prinier.

Pcnanya : Endiah Puji Hastuti

Pertanyaan :

Darimana persamaan empiris itu dibuat ?

Apakah dari hasil eksperimen sendiri ?

Bagaimana batasan-bafasan berlakunya per-

samaan tersebut ?

Jawaban :

Persamaan empiris hasil eksperimen heilman

dengan batasan suhu udara 77°F.

Penanya : Tukiran

Pertanyaart :

Bisa tidak kita menentukan berapa % heat loss

akibat proses konduksi, konveksi dan radiasi

masing-masing perhitungan sementara ?

Jawaban :

Heat loss (q) merupakan besaran energi yang

mengalir dari fluida panas melalui ketebalan pipa

ke udara diluar pipa. Jadi qkcnduksi = q kom.eksi +

lradiasi

Rambatan paiias (secara scri)
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