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ANALISIS PERHITUNGAN SPEKTRUM NEUTRON WIMSAD4- BATAN-2D1FF / (,,
PADA RSG-GAS DENGAN NISBAH CADMIUM

Ita Budi R., Zuhair, Amir Hamzah

ABSTRAK
ANALISIS PERHITUNGAN SPEKTRUM NEUTRON WIMS/D4-BATAN-2DIFF PADA RSG-
GAS DENGAN NISBAH CADIWKJM. Tclah dilakukan analisis pcrhitungan spcktnmi ncutron
W1MS/D4-Batnn-2DIFF dcngan cara mcmbandingkan hasii pcrhitungan nisbah caclmiiim tcrhadap hasil
ekspcrimcn di posisi iradiasi CIP dan IP2, IP3 scrta IP4 pada tcras 10 RSG GAS. Nisbah cadmium yang
diukur dan dihitung adalah kcping yang tcrbuat dari Au, Mn dan Co. Pcrhitungan spektrum dilakukan
dalam 69 kclompok Cncrgi dctigan tainpang lintang rcaksi scrapan kcping scbcsar 541 kclompok cncrgi
(liingga 10 McV). Nilai pcrbcdaan antara hasil pcrhitungan nisbali cadmium dengan hasil eksporiinon
pada seimia kasus ada dalain inierval 11.0% - 26.3%. yang mana bcrada di luar rcntang dcviasi
pengukuran. Dari hasil tcrscbut disimpulkan balnva pcnggunaan W1MS/D4 dalatn inembangkitkan
konstanta kclompok uiituk iucndapatkan spcktnim neutron, kluisustna di dacrah non fucl, kurnng
mcmadai.

ABSTRACT
CALCULATION ANALYSIS OF WIIMS/D4-BATAN-2DIFF NEUTRON SPECTRUM ON RSG-
GAS WITH CADMIUM RATIO. The calculation analysis of WIMS/D4- Batjm-2DIFF ncutron
spectrum was perfonned by comparison the calculation result of cadmium ralio with the experiment result
on CIP, IP2, IP3 and IP4 irradiation positions of RSG GAS tenth core. The foils of Au, Mn and Co were
used for detenninatjon of the measured and calculated cadmhim ratios. Spectnim calculation was done in
69 cnergy group vvith 541 energy group (till 10 McV) cross section of foil absorption reaction. The
diffcrcncc valucs bctwecn cadmium ratio calculation nad cxpcrinicnt rcsult forall cascs wcrc in inten'al of
11,0% - 26,3% which are out of measuremenl deviation range. From lliese results, it concluded tliat the
use of V/IM/D4 in generating group constant is not sufficient to obtain the neutron spectmm, especially
for non-fuel rcgion.

PENDAHULUAN

Bidang Fisika Rcaktor PRSG saat ini

scdajig nicngcmbangkan pakct progrant difusi

niuHi dimcnsi. Partisipasi kclompok dosimctri

nculron dalani hal ini adalah menverifikasi dan

incngaiialisis pcrhitungan spektmm nculron

dengan hasil eksperimen. Analisis perhitungan

spektnim neutron dari program WIMS/D4 &

Bataji-IDIFF dilakukan dengan cara

niembandingkaii hasil perhitnngan nisbali

cadmiuin dari bcrbagai jcnis keping akti\'asi

dcngan hasil ekspcrinicn di tcras-B Pcrangkat

Kritik Univcrsitas Kyolo (KUCA) tclah

dilaknkan'. Hasilnya cukup baik denga»

pcrbcdaan antara liasil ekspcrimcn dan

perhitungan di bawah 10 %.

Pada penelitian ini analisis perhitungan

spektnun ncutroa dari program WIMS/D4 &

Batan-2DIFF dilakukan pada tcras RSG-GAS.

Mctodc yang digvinakan adalah mctodc aktivasi

dan keping yaiig digunakan scbagian besar

adalah Au scrta lainya adalah Co dan Mn.

Program WIMS/D4 adalah program

perhitungati sel dcngan banyak kelompok energi

inaksimum sebesar 69 kelompok, serla

mempimyai keterbaLisair. Pada penelitian ini

dapat dilihat scbcrapa bcsar ketcrbatasan itu

mcmpcngaruhi liasil perliitungan speklrum.

TATA KERJA

Tahapan kcrja terdiri dari generasi

.konstanta kclompok, pcrliitungan spektmm dmi
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perhhungan nisbah cadmium yang masing-

masing akan dibahas di bawah ini:

1. Gcnerasi konstnnta keloiapok

Perhitungan spektnmi neutron pada uinumnya

diawali dengan penggenerasian konstanta

kclompok yang dikcrjakan melalui pakct

program penggenerasi. Perhitungan sel untuk

membangkitkan konstanta kelompok dari elemen

bakar, clcincn kcndali dan stniktur malcrial

penyusun tcras RSG-GAS dilakukan dengan

program dctenninistik WIMS/D4 yang

dijalankan pada komputer inaiiiframe VAX8550.

Modcl elemcn bakar 3-D ditranformasi kc dalani

geomelri multi-slab 1-D. Opsi powerc dan

buckling diaktifkan untuk mclakukan

pembakanin agar diperoleh konstaiita kelompok

ISSN 0854-5278

elcinen bakar untuk berbagai fraksi bakar.

Pembangkitan konstanta kelompok struktur

material dilakukan dcngan opsi region yaiig

disediakan dalam WIMS/D4. Pemilihan 69

kclompok cnergi ncutron dimaksudkan scbagai

upaya untuk mendapalkan pcrhitungan sel yang

cukup prcsisi.

2. Perhitungaii'spektnmi ncutron

Mcskipun teori transport incrupkan dasar utaina

dalani pcrhitungan rcaktor, akan tctapi tcori

difusi dcngan bcbcrapa syarat yang dipciuilii

cukup dapat dipcrcaya untuk banyak pcrhitungan

rcaklor scpcrti pcrhilungan kritikalilas, distribnsi

rapat daya, fluks dan spcktnnn neulron,

manajemen bahan bakar dalam teras, dan lain-

lain.

10 9

BERILLIUM BLOK REFLEKTOR

Giimbar 1. K<itifi«urasi tcnis 10 RSG-GAS
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Program difusi Batan-2DIFF dalaih

geometri reaktor 2-D A'-}" dimanfaatkan untnk

mendapatkan spektnnn neutron 69 kelompok

energi dari teras 10 RSG-GAS pertengahan

siklus, yang konfigurasinya di lukiskan dalain

Gambar 1 dengan distribusi fraksi bakarnya.

3. Perhitungan nisbah cadmium

Definisi dari nisbah cadmium adalah

pcrbandingan antara rcspon keping yajig

diiradiasi tanpa pembungkus cadmium. Cadtnium

incmpunyai tampang Iintang serapan neutron

yang sangat bcsar di dacrah tcrmal schingga

kcping yang diiradiasi dcngan pembimgkus

cadniinni hanya bereaksi dengan neutron

epitermal dan cepat saja.

Besamya nisbah cadmium diliitiing

dengan pcrsaniaan di bawah inf:

dengan

Fcd = -^ 1

ligsc

N
aag(E)

fg(E)

Tg(E)

tg(E) =

= kerapatan atom keping,
= tampang lintang serapan

pada cnergi E (untuk U-
235 dipahanii sebagai
tampang lintang fisi),

= faktor perisai diri pada
energi E,

= faktorpenetrasi neutron
melewati cadmium
pada energi E.

fluks neutron pada energi E

(daiam hal ini fluks neutron keluaran Ba(an-2DIFF).

Faktor pcrisai diri pada suatu daerah cncrgi

E nicmenuhi hubungan scbagai bcrikut:

f,=&$-£&.*)) 2

yaitu definisi umum untuk integral eksponensial.

Notasi Z.j adalah tampang lintang serapan makros-

kopik dan d adalah tebal kq)iiig.

Faktorpenetrasi neutron melevvati

cadinium pad;i siiatu dacrali energi E didefinisikan

scbagai berikut:

y 4

0,5-E3(Tad)
dengan S adalah tampang lintnng serapan cadmium

dan / adalali tebal cadmium.

Pada pcnclitian ir.i data tampang lintang

yang digunakan adalah dari data tampang lintang

DOSCROSS'84 yang terdapat di pustaka pada paket

prognun SANDII, sebesar 541 kelompok energi

(bingga 10 MeV).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan nisbah cadmium dilakukan

untuk keping Au yang diiradiasi di teras 10 RSG-

GAS pada daerah CIP, IP2, IP3 & IP4.

Sedangkan perhitungan nisbah cadmium untuk

keping Mn dan Co dilakukan untuk daerah CIP

saja.

Hasil pcrhitungan nisbah cadmium

tersebut dan perbandmgannya dengan

cksperimcn ditampilkan dalam Tabcl 1.
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Tabcl 1. Nisbali cadmium bcberapa kcping

-::--: ;keptng •
Au
Au
Au
Au
Mn
Co

CFP
IP2
IP3
IP4
CIP
CIP

\o::;:;:v;;::iicd.;;::;::r::v;i:;;
-: :.r.; Perhi'turiigiUi';:!:::ii!i:

3,97
3,30
3,20

3,31
54,15
32,80

:":;i;: \::jvRcdj;:i;5:ii::;W:
::;:TyEksperimen3:^;;:

3,27
2,72
2,65

2,62

48,88
26,09

; Perbcdaan :
;r-al(%) otfii;,-

21,60
21.40
20,80
26,30
11,00
25,70

Gambar spektnim keluaran dari pcrhi-tungan difusi Batan-2DIFF pada posisi CIP dan IP ada

pada Gainbar 2.
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Gambar 2. Spektrum neutron perhitungan difusi di CIP daii IP3

Gambar 2 . Spektrum Neutron Pcrhitungan difusi CIP dan IP3
inciuinjukkaii baliwa spcktnun nculron liasil

Dari hasil yang ada pada Tabcl 1 dapat

dilihat bcbcrapa hal yang dijclaskan scbagai

berikut: Untuk sennia keping di posisi CIP dan

IP hasil perhitungan nisbah cadmium lcbih bcsar

daripada hasil ekspcrimcn. Perbedaaji terscbut

lebih besar daripada 10 %yaitu rentaiig deviasi

pengukuran. Perbedaan yang terkccil tcrjadi pada

keping Mn yaitu 11%. Hal itu karena Mn

mempunyai lampang lintang serapan tennal dan

integraJ resonaiisi yang paling kecil. Perbedaan

yang jauh lcbih be.sar daripada eksperimcn itu

pcrliitungan pada daerah tennal tcrlalu bcsar alau

spcktnmi ncutron dacrah cpitcrmal yang tcrlalu

kccil.

Sedangkan d;iri Gambar2 dapat dilihat baluva

spektrum di CIP (E-7) maiipuii di IP3 ( D-9)

ineinpimyai kecendcrungan. yang sama, yaitu

rcsonansi yang ada pada bentuk spcktrum di atas

tcrjadi pada daerah yang sama dengau rcsonansi

tampang lintang fisi dari U-235, yaitu aniara

l.OE-01 dan 1.0E+03 cV. Fcnomcna itu dapat

dijelaskmi sebagai berikut: Pakct program
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WIMS/D4 yang digunakan untuk menghitung

konstanta kclompok daJam perhkungan

hamburannya menggunakan teori transport yang

didckati dengan dcrct Legendre orde 0 (Po).

Atoni riagan mcmpunyai fcnomena traiisport

ncutron yang lcbih banyak dan komplcks

daripada atoia berat schingga pcndckaljin orde 0

dari dcrct Lcgcndrc kurang rncmadai. Scliingga

untuk dacrah nonfuet yang terbcntuk dari

matcrial bcratom ringan tidak mcndapatkan luisil

konstanta kclompok yaiig tcpat. Kctidaktepatan

itu bcrlanjut pada pcrhitungan tcras yang

mcnghasilkan kcluaran spcktmm ncutrou. Scla'm

itu kctcrbalasan yang dimiliki WIMS/D4 adalah

masalah pcmodclan scl yang hanya bisa

memodelkan sel yang terus berulang sehingga

pembangkhan ,konstanta kelompok pada daerah

non fisi yangjauh darifuel diperlakukan oleh

WIMS/D4 seolah-olah dekat dengan/ne/. Oleh

karena itu spektrum pada daerah nonfuel

terpengaruh oleh spektram fuel.

KESIMPULAN DAN SARAN

Analisis perhitungan spektrum neutron

WIMS/D4-Batan-2DIFF pada RSG-GAS dengan

metodc nisbah cadmium tclah dilakukan.

Hasilnya antara perhitungan dan ckspcrinicn

mempunyai perbedaan yang cukup besar.

Pcnggunaan W1MS/D4 dalam mcmbangkitkan

konstanta kelompok untuk mendapatkan

spekinim neutron khususnya di daerah non Jitel

di RSG-GAS kurang memadai.

Untuk memperoleh spektrum neutron

disatankan pada saat pembangkitan konstanta

kelompok mcnggunakan paket program transporl

yang lebih baik pcndckatan hamburannya dan

juga pcmodelannya.

Analisis l'erhitungan
Iia Budi, dkk
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PERTANYAAN

Penanya : Rokhmadi

Pertanyaan :
Dari liasil yang anda peroleh dibandingkan
dcngan hasil di tcrr.s B KUCA. Apakali di KUCA
juga dilakukan dengan code yang saina, mana
yang lebih bauk? Kenapa?

Jawuban :
Di KUCA dilakukan verifikasi dengan metode
yang sama dcngan code yang sama dengan hasil
yang baik. Karena tenipat keping diiradiasi
letkanya ditengah-iengah elcmen bakar dan ruang
kosong yang tidak ada moderasi di dalamnya,
sehingga spektnim yang tiba di keping sama
dengan spektrum yang datang dari clemen bakar.
Jadi hasilnya bisa baik karena keterbatasan
WIMS hanya untuk daerah daerah non fuel.
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ANALISIS KARAKTERISTIK SISTEM KELISTRJKAN RSG-GAS
SETELAH OPERASI SEPULUH TAHUN

Yan Bony Marsahala

ABSTRAK
ANALISIS KARAKTERISTIK SISTEM KELISTRIKAN RSG-GAS SETELAH OPERASI
SEPULUH TAHUN. Reaktor Serba Guna G.A. Shvabessy, yaiig dioperasikan tahun 1987 yang lalu,
hingga sekarang tahun 1998 telah beroperasi lebih d;iri sepuluh tahun. Sistem kelistrikan ini terdiri atas
tiga train redur.dan, yaitu Train A, Train B, dan Train C melayan; beban-beban listrik yang identik antara
satu dcngan lainnya. nanmn bckcrja secara tcrpisah. Pcngamatan dilakukan pada salah satu dani ketiga
train yaitu pada irain A. Bcban yang dilayani sistcm tcrdiri atas bcban-beban elcktromekanik yang
bcrputar (niotor-motor listrik), dan beban-bcban statis (sistcm instnimcntasi, kontrol). Sistem kclistrikan
diinaksud incncakup sub sistcm pengkabclan. sub sistem catu daya, sub sistcm kcndali, dan beban.
Analisis dilakukan dcngan mengadakan pcngukuran, pengecekan sccara visua), dan mcmbandingkan data
liasil pengukuran terhadap data komisioning pada scpuluh tahun yang laiu. Berdasarkan analisis yang
ciilnkukan dipcrolcli balnva unjuk kcrja sistem kclistrikan RSG-GAS sccar.i iminin dapal dikatnkan baik, layak
untuk diopcmsikaii dan anian uni.uk operasi sclanjutnya.

PENDAHULUAN

Sistem kelistrikan RSG-GAS yang telah

dioperasikan selama 10 (sepuluh) tahun, teiitii

mengalami banyak hal yang dapat menycbabkan

menuninnya unjuk kerja sistem secara kcseluruhan

ataupun scbagian-sebagian. Kcmungkinati penumn-

an untuk kerja sistein kelistrikan ini antara lain dapat

disebabkan oleh: fluktuasi tegangan maupun

frekucnsi, sambaran kilat secara langsung niaupun

tidak langsung, pembebanan secara tiba-tiba, proses

alamiah bcrupa pcnuaan komponen ( korosi, dll),

kesalahan prosedur opcrasi, dan lain sebagainya.

Pcminman imjuk kcrja sislcm dapat

tcrjadi baik pada bagian sistem yajig statis

maupim pada bagian yang bcrgcrak. Pada bagian

sistem yang diam misalnya pengkabelan,

kckuatan tahanan isolasi kabel raeinerlukan

analisis untuk mengetahui apakali setelah

digunakan selama sepuluh tahun talianaii

isolasiuya inasih memcnuhi standar yang

diijinkan atau tidak. Selanjutnya karakleristik

sistcm kclistrikan pada bagian yaiig bergcrak

dapat ditimjukkan sepert pada unjiik kerja

pcmutus daya (CB) dimana dalam operasinya

sering melakukan kerja ON-OFF. Keija pemutus

daya ini kemungkinan dapat menimbulkan

kenisakan material kontak yang terdiri atas bahan

logain tembaga. Kemungkinan kerusakan yang

mimgkin terjadi pada CB ini dapat berupa antara

lain seperti: penipisan/aus plat kontak, keretakan

plat kontak, oksidasi yang mengakibatkan korosi.

Kerusakan plat kontak seperti disebutkan di atas

dapat mimperburuk unjuk keija CB dengan

timbulnya percikan bunga api lebih (spark over)

pada saat CB dialiri anis. Dengan adanya spark

ovcr tcrscbut dapat mcmpcnganihi amplitudo

inaupun distrorsi pada gelombang sinusoidal

benipa lonjakan tcgangan yang berbahaya pada

peralatan/beban elektrik. Hal iain yang perlu

dianalisis adalah ketelitian penunjukan alat-alat

ukur listrik yang terpasang pada panel-panel

distribusi. Diketahui balnva kelas alat-alat ukur

listrik terscbut adahih alat ukur kelas 1 dcngan

ratio kesalahan ± 5 %. Karena ketelitian alat ukur

tcrscbut antara lain dipcngamhi oleh umur, maka

dirasa pcrlu dilakukan analisis/pengujian untiik
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mengetahui apakali alat ukur dimaksud masih

menunjukkan harga yang sebenarnya atau sudah

menyimpang jauh dengan harga scsatan yang

melampaui batas-batas toleransi yang diijinkan.

TEORI/LATAR BELAKANG

Suatu sistcm kelistrikan dikatakan baik

dan layak dioperasikan bila memenuhi beberapa

persyaratan yang ur.unn disepakati seperli

tcgangan yang stabil, frckncnsi yang stabil,

kapasitas daya tcrpasang cukup, dapat

mengamankan bcban dari gangguan akibat

sambaran petir, dapat mengisolir gangguan

hubung singkat, dan membcrikan layanan daya

kontinu. Dari uraian di atas, parameter yang akan

diamati mencakup tegangan, frekuensi, sistem

pengaman sambaran petir, dan kontinuitas

layanan daya.

Tegangan

Tegangan kcrja Vk pada sistem

kelistrikan RSG-GAS dirancang dengan harga

220/380 Volt untuk tegangan salu dan tiga phasa.

Pada sistem hulu, dalam hal ini pada titik

sekunder transfomiator BHT 01, direncanakan

tegangan sistem V, adalah 400 Volt untuk tiga

phasa. Perencanaan tegangan tersebut dikaitkan

dengan asumsi balnva tcgangan pada beban di

sisi hilir dapat dicapai 380 Volt. Selisish

tegangan (400 - 380) = 20 volt yang mempakan

rugi-rugi jaringan diharapkan nicnjadi rugi-mgi

maksimum yang tcrjad.i pada kabcl-kabcl

penghubung antara sisi luilu sampai dcngan sisi

hilir. Rugi-mgi tegangan tcrscbut dapat

dinyatakan dengan AV = I.R volt., dimana I

merupakan arus beban yang mcngalir pada kabel,

dan R adalah rcsistansi kabel.

Sehingga dari nimus berikuf.

Vk = (Vs- AV)Volt.

Dalam operasionalnya sclama 10 tahun sistcm

kelistrikan RSG-GAS, ada penambahan beban

inpilc loop dengan pcmasangan kabcl-kabcl

tambahan yang digunakan untuk memasok daya

pada instalasi terbut. Secara teoritis dinyatakan

bahwa dengan pertambahan kabe!, berarti ada

pertambahan drop tegangan AV pada jaringan.

Selungga pcnganih pertambahan drop tegangan

ini hanis dianalisis apakah melibihi drop

tcgangan yang dijinkan atau tidak.

Frekucn.si

Frekuensi tegangan yang bcrlaku di

Indonesia adalah 50 Hz, dan besarnya frekuensi

ini ditentukan oleh PLN sebagai sumber catu

daya utaina yang memasok kcbutuhan lislrik

RSG-GAS. Secara teoritis frckucnsi tcrgantung

pada romus berikut:

N. P •
Hz

120
f =

dimana : N adalah putaran generator

P adalahjumlahkutub.

Sesuai dcngan pcrsyaratan yang disepakati bahwa

fluktuasi frekuensi yang dijinkan adalah ±1.5 %,

sehingga fluktuasi frekuensi yang mungkin

terjadi di luar batas yang diijinkan tersebut perlu

diantisipasi agar sistem tidak mengalami

gangguan. Fluktuasi frckuensi yang mungkin

tcrjadi dapat diakibatkan oleh inkonsistennya

PLN dalam putaran gcnerator karcna adanya

gangguan yang tidak terduga.

Bcntuk gelonibaiig tegangan pada

sistcm adalah bcntuk gelombang sinus. Rcntuk

gelombang sinusoidal dapat terganggu karena

adaiiya interfrensi gclombang elektromaknetik

yang diakibatkan oleh sambaran pctir sccara

langsung niaupun tidak lansung pada sistcm,

pcnuitusitii dan pcinbcbanan yang tiba-tiba.

Dari nimiis : V(t) = V„,.LXSin m t

260



Prosiciing Seminar Hasil Penelitian
PRSG Tahun 1997/1998

Dimana Vnilix = Amplitudotegangan maksimum

© = 2nf

Dengan adanya ganggiian pada sistem, maka

bentuk gelombang tegangan sinusoidal fadi bisa

berubah bcntuk sehingga dengan bentuk

tegangaii yang non-sinusoidal tadi dikhawatirkan

dapat mcnganggu bcban.

Sistem pengumnn sambaran pctir

Pcngamatan yang dilakukan pada sistcm

pengainan sambaran petir difokuskan pada

pcngukuran tahahan pentanahan. Berdasarkan

rancangan ditentukan balnva talianan pentanalum

tidak melebihi 5 Ohni. Nilai tahanan pentanahan

ini dibuat sckccil inungkin agar anis pctir yajig

terinduksi pada jaringan dapat dengaii cepat dan

aman dilalukan ke tanah.

Tahanan Pentanahan

Tahanan pentanahan yang diukur adalah

tahanan pentanahan dari seluruh bangunan yang

terhubung satu sama lain pada PRSG-GAS.

Pengukuran tahanan pentanahan R ^ dilakukan

dengan metode 5 titik yang mevvakili titik

pentanahan dari tiap bangiman yang ada,

schingga harga tahanan rala-rata yang dipcroleh

dapat dipcroleh dengan nimus berikut:

R) + R 2 + R 3 +R4+R5
Rjnnd = O h m

5

Pcnguknraii dilakukan pada titik pengukuran

yang sama seperti yang dilakukan 10 (ahuti yang

lalu.

Kontinuitas iayanan daya

Kontinuitas layanan daya dinvaksud

adalah konliimitas tayaiian daya pada busbar

danirat, dimana busbar daniral dilayaiii oleh dua

suniber calu daya yaitu sumbcr catu daya PLN

dan suinbcr catu da>a disel pcmbaiigkit. Yang
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perlu diperhatikan adalah unjuk kerja sistem

interlock yang mengatur waktu alih layanan daya

dari kedua sumber ratu daya tersebut di atas.

Sesuai dengan rancangan pada sistem catu daya

tak putus (UPS) yang dapat bekerja selania 45

menit pada beban pcnuh, maka diharapkan waktu

alih dimaksud hams lebih kecil dari 45 menit.

Waktu alih

Yang dimaksud dcngan waktu alih pada

tulisau tnt adalah wakiu pcralihaa dari koadisi

normal kc kondisi danirat. Kondisi nonnal

adalah kondisi dimana sistcm kclistrikan dipasok

dari catu daya PLN, sedangkan kondisi danirat

adalah kondisi dimana busbar danirat dipasok

hanya daii disel pembangkit. Waktu alih ini

dihitung dari sejak gangguan dirasakan oleh

sistem 'mterlock hingga disel pembangkit siap

beroperasi. Pengukuran waktu alih sistem

interlock dilakukan dengan menggunakan stop

watch. Pada saat pengukuran gangguan

pemutusan catu daya PLN dilakukan dengan

simulasi.

METODA YANG DIGUNAKAN

Mctoda yang digunakan untuk melakukan

analisis adalah sebagai bcrikut:

1. Mencntukan kclompok cakupan penelitian.

2. Pemilihan peralatan pengukuran.

3. Menentukan titik p engamatan secara acik.

4. Mclakukan pciigukuran dengan menggunakan

alat-alat ukiir yaiig tersedia.

5. Melakukan pengai natan secara visual.

6. Mclakukan pcngvimpulkan dala-data hasil

pengukimyi.

7. Mclakukan aiialisis pcitandingan data-data

scpuluh Uihun lalu dengan data sckarang.

Mcngingat sistcm kelistrikan RSG-GAS cukup liias

caknpani\ya, maka analisis yang dimaksud dalam
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penelitian ini akan dibagi atas empat kelonpok,

yaitu:

a. Kelompok catu daya

b. Kelompokpengkabelan

c. Kelompok proteksi (CB, pentanahan,

penangkal petir), dan

d. Kelompok alat-alat iikur

Sedangkan untuk melakukan pengukuran digunakan

peralatan seperti voltrneter, ammeter, 'msiilation

tester, power line monitor, fruquencv inelcr, clan

niegger.

HASEL PENGAMATAN DAN PEM.BAHASAN

a. Kelompok Catu Daya:

.•1 ttalisis Karakteristlk
Yan Bony M.

Titik Pcngamutiui

Untuk melaksanakan pengamatan, hal

pertama perlu dilakukan adalah menentuan titik

pcngamatan yaiig dipilih secara acak. Dari hasil

pemilihan diperoleh litik- titik pcngamatan yang

ditctapkan pada Train A dari tiga tniin yaiig tcrscdia.

Titik-titik pcngainatan tersebut adalah:

- Titikpenganiatan I : Sisisekiindertrafo

BHT01

- Titik pcnganiaUm II : Pancl distribusi BHA

- Titik pengamatan III : Pancl distribusi BHD

- Titik pengamatan IV : Panel distribusi BNA.

No. Parameter yang diamati Kondisi Tahun
1983

Kondisi Tahun
1998

Keterangan

Titik Pengamatan I :• Sisi Sekunder Transformator BHT 01

1

2

3

4

5

Tegangan

Total Arus Beban

Frekuensi

TI x Cos cp

Kapasitas Terpasang

220/380 V

961,24 A

50 Hz

0.85

2500 A

220/380 V

961,24 A

50 Hz

0.85

2500 A

Tidak terjadi perubahan

Tidak terjadi perubahan

Tidak terjadi perubahaii

Tidak terjadi perubahan

Tidak terjadi perubahan

Titik Pengamatan II: Panel Distrlbusi BHA

1

2

3

4

5

Tegangan

Total Arus Beban

Frekuensi

r\ x Cos <p

Kapasitas Terpasang

220/380 V

961,24 A

50 Hz

0.75

2500 A

220/380 V

961,24 A

50 Hz

0.75

2500 A

Tidak terjadi perubahan

Tidak terjadi perubahan

Tidak terjadi perubahan

Tidak terjadi penibahan

Tidak tcrjadi pcmbahan

Titik Pengamatan III: l'anel Dlstrlbusi BHD

1

2

3

4

5

Tegangaii

Total Arus Beban

Frekuensi

T| X COS Cp

Kapasitas Terpasang

220/380 V

1096,58 A

50 Hz

0.75

1600 A

220/380 V

1221,58 A

50 Hz

0.75

1600 A

Tidak terjadi perubahan

Pcnambahan In Pilc Loop

Tidak terjadi perub;ilian

Tidak terjadi pcrubahan

Tidak terjadi pcmbahan

Titik Pengamatan IV: Panel Distribusi BNA

1

2

3

4

5

Tegangan

Total Anis Beban

Frekuensi

i) x Cos cp

Kapasitas Terpasang

220/380 V

537,58 A

50 Hz

0.75

800 A

220/380 V

553,58 A

50 Hz

0.75

800 A

Tidak tcrjadi perubahan

Penambahan In Pile Loop

Tidak terjadi pcrubahan

Tidak tcrjadi perubahan

Tidak tcrjadi pcnibahan
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Bentuk gelombang tcgangan

Pengamatan bentuk gelombang

tegangaii mcncakup bentuk gelombang tegangan

phasa-neutral, dan bentuk gelombang tegangan

impulse. Dari hasil pcnganiatan diperoleh baliwa

bentuk gelombang tegangan phasa-neutral yang

bcrbcntuk gclombang sinusoidal tcrnyata pada

saat terjadinya gangguan dapat berbentuk seperti

padagambar 1.

Bilamana terjadi sambaran petir, maka

bentuk gelombang tegangan impulse seperti pada

gambar 2 akan dibangkitkan pada jaringan.

Harga puncak tegangan (peak) yang diamati

adalah 324 V, harga ini masih berada dalambatas

normal (tidak melebihi harga 380 volt).

z:a.

-3001 ;

FH B-IIEOT Mfl'JE S
F'JiflTEK BftTfill H i r C'3

Ganibar 1. Gangguan bentuk gelombang Phasa-Neutral.

''" '

. 0'J

Gambar 2. Bentuk gelombang Impulse.
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b. Kelompok Pcngkabclan

A nalisis Knrakteristik..
Yan BonvAI.

No. Parameter yang diamati Kondisi Tahun
1988

Kondisi Tahun
1998

Keterangan

Titik Pengamatanl: Sisi Sekunder Trafo BHTOl ke Panel Distribusi BIIA

1

2

3

4

Tegangan Kerja

Tahanan Isolasi Kabel

Struktur Penyangga

Cable Clamp

220/380 V

500 MOhm

Baik

Baik

220/380 V

500MOhm

Baik

Baik

Tidak terjadi perubalum

Tidak terjadi pcnibahan

Pengecekan secara visual

Pengccekan sccara visual

Titik Pengamatan II: Pancl Distribusi BIIA ke Panel Distribusi BHD

1

2

3

4

Tegangan Kerja

Tahanan Isolasi Kabcl

Struktur Penyangga

Cablc Clamp

220/380 V

500 MOhm

Baik

Baik

220/380 V

500 MOhm

Baik

Baik

Tidak tcrjadi pcnibahan

Tidak tcrjadi perubalian

Pengccekan sccara visual

Pcngccckan secara visual

Titik Pengamatan III: Panel Distribusi BIID ke Panel Distribusi BNA

1

2

3

4

Tegangan Kerja

Tahanan Isolasi Kabel

Struktur Penyangga

Cable Clanip

220/380 V

500 MOhm

Baik

Baik

220/380 V

500 MOhm

Baik

Baik

Tidak tcrjadi pcrubahan

, Tidak terjadi perubahan

Pengecekan secara visual

Pengecekan secara visual

Titik Pengamatan IV: Panel Distribusi BNA ke Reaifier BTP 01

1

2

3

4

Tegangan Kerja

Tahanan Isolasi Kabel

Struktur Penyangga

Cable Clamp

220/380 V

500 MOhm

Baik

Baik

220/380 V

500 MOhm

Baik

Baik

Tidak terjadi perubahan

Tidak terjadi perabahan

Pengecekan secara visual

Pengecekan secara visual

c. Kelompok Protcksi:

Pengamatan yang tcrmasuk dalam

kelompok protcksi pada kajian ini mcrupaknn

pengamatan unjuk kerja pemutus daya (CB),

pcntanahan, dan pcnangkal pctir.

cl. Pemutus Daya (CB)

Pcmutus daya menipakan elemen proteksi

yang sangat vital pada suatu sistem

kelistrikan, untuk itu maka unjuk kerja

pemutus daya harus dapat dijamin tetap

dalam kondisi prima sehingga setiap saat

dapat mengamankaii sistem dari akibat

gangguan beban lebih, daii untuk keperluan

perawatan. Factor yang pcrlu diperhatikan

dalain pemutus daya adalah kapasitas.anis

pcmutusan dmi waktu pcmutusan aliran

(rupturing thnc). Dari hasil pengamatan

diperoleh vvaktu pcmutusan dari bcbcrapa

CB yang dipilih sccara acak pada titik-tilifc^

pcngamatan. Waktu pemutusan (tr) CB

tcrscbut scbagai bcrikul:

- t, CB antara trafo BHT-01 dcngan

busbarutama 1 adalah 25 dclik.

- tr CB antara busbar utama I dcngan

busbar utama II adalah 20 detik

- t, CB antara busbar utama II dengan

busbar danirat adalah 15 detik

c.2. Pentanahan dan pcnangkal petir

Pcntanahan dan penangkal pctir pada sistem

kclistrikan RSG-GAS mcnipakan ppduan

kcrja dari bcberapa sub sistein yang tcrdiri

atas :
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Sub-sisicm pentanahan dalain .

- Sub-sistem pentanahan luar

- Sub-sistem pcnangkal petir

- Sub-sistem sangkar faraday, dan

- Sub-sistem pentanahan kcrangka

bangunan

Pcngamntan iinjuk kcrja dari sistcin pcntanahan

tersebut dihikukan secara visual atas tilik-titik

sambungan yang mcngluibungkan sub sistctn

yang salu dangan sub sistcm lainnya. Dari hasil

pengamatan sccara viasul diperolch hasil balnva

senuia titik-tiiik sambungan yang diamali terikat

dcngaii mantap schingga kcinungkinan tcrjadinya

drop tcgangan yang dapat incngakibalkan

timbulnya percikan api pada saal tcrjadinya

sambaran kilta langsung maupun lidak langsung

atas bangunan RSG-GAS dapat dihindari.

Sedangkan untuk mengetahui besarr.ya tahanan

pentanahan dari sistem pentanahan RSG-GAS

dengari melakukan pengukuran. Dari hasil

pengukuran tahanan pentanahan dengan

menggunakan metode 5 titik dipcroleh harga

tahanan pentanahan sebesar 0.75 Ohm. Dengan

harga tahanan pentanahan sebesar 0.75 Ohm

lersebut pelaluan arus petir ketanah dapat

berjalan mulus.

(I. Kelompok alat-alat ukur

Pada kelompok alat-alat ukur, yaiig

diamati adalah kcnuingkinan timbulnya scsatan

pcnunjukan harga pengukuran yang niclampaui

batas tolcransi yang diijinkan. Alat ukur yang

diamati adalah alat ukur yang icrdapat pada

pnncl-panel distribusi, yaitu alat tikur dengan

tingkat ketclitian klas 1, dimana ketelitiannya

niasih bcrada pada dacrah batas tolcransi yang

diijinkan.

Pcngamalan alat-alat ukur dilakukan tcrhadap

alat-alat ukur yang tcrdapat pada pancl distribusi

BHA-Ol^aim :

- Alat ukur penunjuk tegangan (voltineter)

- Alat ukur pcnunjuk arus (ammeter)

Alat ukur penunjuk daya (Power meter)

Alat ukur pcnunjuk frekuensi (frequency

mcter)

Dari hasil-liasil pengamatan yajig dilakukan di

atas, dilakukan suatu analisis apakah sistem

kelistrikan RSG-GAS dapat discbut andal atau

tidak, dimana sistcm kclistrikan RSG-GAS dapat

discbut andal apabila pcrsyaratan-pcrsyaratan

bcrikut dipenuhi, yaim: frckucnsi anis stabil,

tegangan suplai daya stabil, suplai daya kontinu,

kcrja intcrlock sukscs, dan kctersediaaii daya

cukup. Berdasarkari pcrsyaratan terscbut di atas

niaka keandalan sistcm kelistrikan RSG-GAS

tergantung pada nilai ril dari paramater tersebut.

Dari hasil pengamatan dan pengukuran harga ril

dari parameter tersebut adalah seperti di bawah

ini:

Frekuensi 50 Hz, stabil

- Tegangan 220/380 Volt, stabil

Suplai daya ada sistem catu daya darurat

3 x 500 KVA, kontinu

Kerja interlock waktu alih 15 detik,

sukses

Ketersediaan daya 3 x 2500 KVA cukup

KESfiVIPULAN

Dari hasil pcngamatan dan pengukuran

yang dilakukan diperoleh kesimpulan berikut,

yaitu bahwa secara innum dapat dikatakan bahwa

sclclah bcroperasi sclama 10 talum tcmyata

kincrja sistem kelistrikan RSG-GAS masih

berada dalam kondisi yang baik dan tetap layak

diopcrasikan. Kir.crja sistcm yang baik ini

dipcrolch bcrkat tcrlaksananya perawatan sistem

kclistrikan RSG-GAS yaii» teiprogram dengan

baik.
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Kapasitas daya tcrpasaug dcngan adanya

penambahan fasilitas inpile-loop inasih dapat

melayani secara penuh dan tidak mengganggu

kontinuitas lay;man daya kepada bcban-beban

lain.

Mengingat bahwa dalani sejarah sistcm

kelistrikan RSG-GAS sclama 10 taliun operasi

terdapat beberapa hal yang perlu digaris bawahi

yaitu kondisi niangan sistem pcndingin sekundcr

(dimana tcrdapat tiga buah motor listrik) pcrlu

sclalu diawasi kelcnibabannya karcna apabila

poinpa sckimdcr tidak beropcrasi dalam jaiigka

waktu yang cukup lama ( lcbih dari satu bulan)

dapat mcmpcngaruhi tahanan isolasi belitan.

motor karena udara sekitar yang cukup lembab

dapat menyebabkab kerusakan inotor apabila

motor langsung distart. Oleh sebab itu disarankan

untuk menghindari kasus seperti di atas, maka

sebelum motor tersebut di start terlebih dahulu

perlu diadakan penuinasan eksternal belitan

motor.

sinatisis Karakteristik..
Yan BonyM.

PERTANYAAN

Penanya : Usman Sudjadi

Pertanyaan :
Tadi dijclaskan pada kelompok proicksi tcrdapat
plat kontak CB yang rusak, karena korosi yang
disebabkan oleh teroksidasi. Mengapa dapal
terjadi oksidasi apakah kelembaban di numgan
tersebut lebih lembab dcngan mangan yang lain
?
Hcndaknya hal ini dikaji lcbih lanjnt, scbclum
korosi menjalar pada peralatan lain.

Jan'abun :
Yang dijclaskan adalah bahwa kcmimgkinan
kcmsakan discbiuibkan olch korosi karcna
oksidasi, namun belum dapat dipastikan karena
hasil pengamatan (noda kckuning-kuningan)
tidak dianalisis sccara kimiawi.

Penanya : Dedi Sunaryadi

Pertanyaan :
1. Bagaimana sistein pengkabelan RSG-GAS

dalam mengantisipasi beroperasinya inpile
loop berdaya 500 kW ?

2. Apakah masih aman bila dioperasikan full
capacity ?
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Jawaban :
1. Struktur pengkabelan RSG GAS tidak

terganggu oleh sistem kelistrikan inpile loop
karena pengkabelan inpile ioop berdiri
sendiri.

2. Bila inpile loop dioperasikan full capacity
sistcm kelistrikan RSG Gas masih aman.

Penanya: Djunaidi

Pertanyaan :
Bagaimana anda mengamati waktu
Jawaban :
1. Pengamataii dilakukaa dengan sitmilasi

gangguan pada catu daya utama PLN,
kemudian mcnggunakan stop watch dihitung
waktu alih hingga disel pcmbangkit
beropcrasi nonnal.

2. Pcngamatan waktu alih hiterlock tidak ada
kaitannya dengan catu daya tak putus. hal ini
dapaty dililiat pada diagram satu garis sistcni
kclislrikan RSG GAS.
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