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RANCANGAN SISTEM SALURAN
HASIL KONDENSASI KLA-60

Sriawan, Siamet Wiranto

ABSTRAK

RANCANGAN SISTEM SA LURAN HASIL KONDENSASI KLA-60. Sistem ventilasi kolam reaktor
RSG GAS (KLA-60) yang berfungsi untuk menghindarkan sirkulasi udara terkontaminasi di Balai
Operasi mengalirkan udara sebanyak 60% dari permukaan kolam ke cerobong setelah mefewati berbagai
filter. Pada kejadian isolasi gedung, udara yang berasal dari pennukaan kolam setelah melewati penukar
panas, pendingin clan filter-filter dialirkan kembali ke Balai Operasi. Salah satu kelemahan yang terdapat
dan sedang dihadapi oleh RSG adalah penanganan air kondensasi yang ada karena sistem saluran basil
kondensasi yang tersedia selama ini masih sering terdapat kotoran sejenis lumut memasuki kolam reaktor.
Langkah untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan penelitian terhadap unjuk kerja sistem sa luran basil
kondensasi KLA-60 sampai pad a perencanaan sistem saluran yang barn agar diperoleh fungsi yang sesuai.
Pada rancangan tahap awal dilakukan pengkajian fungsi saluran basil kondensasi KLA-60 yang telah ada.
Berdasarkan basil kajian ini telah dilakukan rancangan sistem sa luran basil kondensasi KLA-60 yang
dapat mencegah masuknya kotoran ke kolam real..1or.

ABSTRACT

DESIGN OF THE CANAL SYSTEM OF KLA-60 CONDENSATION PRODUCE. The RSG-bAS
reactor pool ventilation system (KLA-60) which be used to avoid circulation of contamination air in the
reactor hall, flow the 60 % air from the pool surface to stack through the various filters. In case the
isolation building the air from the pool surface is flooded back to the operation hall after exceed the heat
exchanger, cooler and the various filters. One of the weakness of this system and must be solved by
RSG is handling of the condensation water because in the canal system of the KLA-60 condensation
produce is to be found some soiled like algae and to go to the reactor pool. To solve this problem should
be carried out research about the canal system ofKLA-60 condensation produce and design the new canal
system to find the good function. At the first design is carried out study about the function of the old of
canal system of KLA-60 condensation produce. Base on this study have been carried out design of the
canal system ofKLA-60 condensation produce, which can prevent the soiled to go to the reactor pool.

PENDAHULUAN terbentuk dialirkan ke kolarn JAAOI/JAAO2.
Darnpak yang sering dialarni pada RSG adalah
apabila air kolam JAAOI/JAAO2 turun sampai
pacta ketinggian tertentu yang diakibatkan oleh
berbagai macarn sebab, maka air di dalarn saluran
air kondensasi KLA-60 akan terkuras masuk ke
kolarn. Bersarnaan dengan masuknya air ke kolam
selalu diikuti kotoran sejenis lumut serta debu
lainnya sehingga mengotori folam. Hal yang
demikian ini tidak dikehendaki daD harus
dihindarkan agar ke-bersihan air kolarn reaktor

tetap terjaga.

Sistem ventilasi kolam reaktor RSG-GAS
adalah sistem yang berfungsi untuk meng-
hindarkan sirkulasi udara yang terkontaminasi di
Balai Operasi Reaktor. Pacta sistem ini udara dari
permukaan kolam reaktor sebanyak 60% dialirkan
melewati filter-filter sebelum disalurkan ke
cerobong. Bila terjadi isolasi gedung, aliran udara
setelah melewati penukar panas, pendingin dan
filter-filter kemudian disalurkan kembali ke Balai
Operasi, Selama proses di atas dihasilkan air
kondensasi yang penanganannya harus dilakukan
secara khusus. Air tersebut berpotensi radioaktif
yang berasal dari uap air pacta kolam JAA-
01/JAA02 selama proses pendinginan oleh sistem
KLA-60. Pada operasi normal, besar aktivitas air
lebih rendah dari pada saat pengoperasian darurat
(isolasi gedung). Selama ini air kondensasi yang

II. TAT A KERJA DAN TINJAUAN TEORITIS

Langkah yang' ditempuh dalam
menyelesaikan rancangan ini adalah pertama
melakukan penelitian tentang proses terbentuknya
lumut dan masuknya lumut ke kolam reaktor, dan
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untuk mencegahkedua membuat rancangan
masuknya lumut tersebut.

11.1. UNJUK KERJA SISTEM KLA-60.

mele\vati penukar panas, pendingin dan filter-
filter dialirkan kembali ke Balai Operasi.

.Selama proses pendinginan udara, di-hasilkan
air kondensasi yang kemudian dialirkan
mele\vati saluran air kondensasi KLA-60.

.Air kondensasi yang berasal daTi J¥ater Trap
pada sistem KLA-60 ditampung pada suatu
tempat dan dialirkan melalui pipa saluran ke
kolam JAAO2.

.Pada kondisi isolasi gedung, air kondensasi
yang dihasilkan lebih banyak dari pada operasi
nonnal.

Diagram sistem KLA-60 seperti terlihat pada
Gambar to

Untuk mendapatkan unjuk kerja sistem
KLA-60 dilakukan dengan cara mempelajari
deskripsi sistem dan diagram alir KLA-60 serta
mempelajari unjuk kerja sistem KLA-60. Unjuk
kerja yang diperoleh yaitu ;
.Udara dari permukaan kolam real"1or yang

disedot oleh sistem KLA-60 di-lewatkan
penukar panas, pendingin daD filter-filter
sebelum dilewatkan cerobong.

.Pada kondisi isolasi gedung, udara yang
berasal dari permukaan kolam setelah

KLA62

Gambar Diagram sistem KLA-60.

1l.2. CARA KERJA SISTEM SALURAN
HASIL KONDENSASI KLA-60

pendihginan agar aliran air mengarah ke suatu
tempat yang telah di-tentukan. Pada sistem KLA-
60, sistem saluran air kondensasi terpasang pada
sistem pen-dingihan udara yang tersalurkan ke
kolam reaktor (JAAO2). Pada saluran air
kondensasi terdapat dua buah katup yang
dilengkapi de-ngan motor penggerak. Katup
terse but dinamakan KLA-60 AA601 dan KLA60
AA602. Selama kondisi operasi normal maupun

Untuk mendapatkan cara kerja sistem saluran
air kondensasi KLA-60 dilakukan dengan cara
mempelajari unjuk kerja sistem KLA-60. Sistem
saluran air kondensasi KLA-60 me-rupakan suatu
sistem yang berfungsi untuk mengalirkan air
kondensasi yang terjadi akibat dari proses
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kondisi isolasi gedung katup-katup tersebut dalam
kondisi terbuka, sehingga air kondensasi akan
langsung melewati katup kemudian menuju ke
kolam reaktor. Kedua katup akan tertutup secara
otomatis apabila sistem KLA-60 dalam kondisi
tidak normal operasi.

selalu diikuti kotoran sejenis lumut sehingga
mengotori kolam.

III. RANCANGAN

Pada operasi nonnal, air kondensasi yang
dihasilkan oleh sistem KLA-60 sangat sedikit. Hal
ini disebabkan oleh karena pada kondisi yang
demikian sistem pendinginan udara tidak
beroperasi. Akan tetapi pad a kondisi isolasi
gedung, air kondensasi yang dihasilkan lebih
banyak karena pad a kondisi ini sistem pendingin
udara beroperasi. Hal yang demikian merupakan
penyebab lancar atau tidaknya air kondensasi
melewati saluran kondensasi KLA-60. Sewaktu
produksi air kondensasi sedikit temyata air tersebut
tidak mengalir ke kolam JAAOI/JAAO2 dan hanya
mengendap pada sistem saluran air kondensasi.
Sebagai tambahan penyebab kondisi tersebut
karena didukung oleh adanya tekanan statis air
kolam itu sendiri. Posisi ujung masuknya air
kondensasi KLA-60 ke kolam JAAOI/JAAO2
seperti terlihat pada Gambar 2.

11.3. DAMPAK PENURUNAN AIR KOLAM
JAAOI/JAAO2

Untuk mengetahui dampak penurunan air
kolam JAAOI/JAAO2 dilak'Ukan pengamatan
secara rutin ataupun pengamatan pada saar-saar
tertentu dimana dapat terjadi penurunan air kolam
secara tiba-tiba. Penurunan air kolam dapat terjadi
antara lain disebabkan oleh karena :

.Matinya pompa pendingin primer setelah
reaktor shut down dari operasi daya tinggi.

.Penurunan level air secara manual.
Pada penurunan ketinggian air mencapai kondisi
tertentu, air di dalam saluran basil kondensasi
KLA-60 akan terkuras masuk ke kolam.
Bersamaan masuknya air kondensasi ke ko.lam

SALURAN
AIR KQN
DENSASI

GAMBAR2 KOLAM JAAOl.fJAAO2

Pacta kondisi tertentu, misalnya pacta
isolasi gedung air kondensasl yang dihasiIkan lebih
banyak sehinggaair kondensasi .langsung mengalir
ke kolam JAAOI/JAAO2. Bersamaan dengan
mengalirnya air kondensasi ke ko.lam, air
kondensasi yang sebelumnya me-ngendap pada
saluran bersama-sama ikut tergerus sehingga
terlihat adanya kotoran sejenis lumut yang masuk
ke kolam JAAOI/JAAO2. Lebih tampak jelas lagi
apabila hal demikian diamati pacta saat level air
kolam diturunkan sampai padakondisi tertentu (di

bawah ujung lobang saluran), air kondensasi pacta
saluran tersebut akan tergerus masuk ke kolam
JAAOI/ JAAO2.

Untuk mengamati hal itu telah dilakukan
percobaan penampungan / penangkapan kotoran
dengan menggunakan kantong yang terbuat dari
kain. Pacta percobaan ini semua kotoran dapat
tertangkap dan terkwnpur dalam kantong tersebut.
Hal yang demikian ini belum tentu dapat untuk
mengatasi rna-salah pacta kondisi operasi darurat.
Untuk mengatasi kondisi operasi normal maupun
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ditambahkan sistem penampung kotoran seperti
terlihat pada Gambar 3. Dengan adanya tambahan
sistem terse but seluruh kotoran sejenis lumut akan
tertampung pada sistem dan seluruh air yang akan
keluar ke kolam tetap lancar dan dengan adan)'a
modifikasi ini unjuk kerja sistem tidak akan
berubah.

darurat dibuat rancangan dasar sebagai bahan
pertimbangan dalam menentukan pilihan langkah
selanjutnya.

Hasil percobaan yang telah dilakukan
untuk mengatasai masalah di atas mengindikasikan
bahwa sistem saluran hasil kondensasi )'ang ada
masih dapat difungsikan dengan sedikit dilakukan
modifikasi pad a ujungnya. Pad a sistem yang telah
ada, tepat pad a ujung saJuran air keluar

tom
105 cm

0 S"--
KOLAM J.AA 02

Gambar 3 : Sistem penampung kotoran.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rancangan penampung kotoran telah
berhasil dibuat seperti terlihat pada Gambar 3.
Sistem penampung kotoran terbuat daTi Aluminium
yang tahan terhadap radiasi daD tidak korosif
memiliki diameter 5 inchi dan 2 inchi, terdapat
juga flexible hose dan penampung kotoran yang
terbuat daTi jenis kain. Penyambungan sistem
penampung kotoran dengan ujung saluran air
kondensasi dilakukan dengan memasang 4 buah
baut pada lubang flends yang tersedia. Selain ber-
pegangan dengan ujung saluran, sistem penampung
kotoran dibaut juga dengan dinding sebelah atas
kolam JAAO2.

2.

3.

dilakukan uji coba pacta sistem saluran basil
kondensasi KLA-60 yang acta temyata sistem
tersebut memang memungkinkan dapat
masuknya kotoran sejenis lumut ke kolam
reaktor. Untuk itu diperlukan langkah
memodiflkasi saluran air kondensasi KLA-60
yang sesuai, agar dapat terhindar dari
masuknya kotoran ke kolam JAAOI/JAAO2.
Apabila sistem sa luran air kondensasi KLA-60
yang acta tidak dimodifikasi (merancang yang
barn), maka dikhawatirkan kebersihan air
ko.lam reaktor akan terganggu clan selanjutnya
akan menurunkan unjuk kerja seluruh kom-
ponen kolam reaktor.
Dengan memodiflkasi. sistem saluran air
kondensasi KLA-60 sesuai dengan rancangan
kami, maka kotoran akan tertampung di
tempat penampungan yang telah dirancang.

V. KESIMPULAN

pari basil yang diperoleh dapat disimpulkan
bahwa: setelah dipelajari, diamati dan

PUSTAKA

MPR30, Flow Diagram Pool Venting System KLA60, 1985.
SAR MPR30 GA Siwabessy, Vol. 2 Chapter 9, Rev. 7, Sept. ]989.2,
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DISKUSI

Pertanyaan (Kusno)
Apa ada rancangan bila terjadi saluran dari AHU ke kolam tersebut ?

Ja,,'aban (Sriawan)
Saluran air kondensasi dari AHU ke kolam masih tetap difungsikan karena dari kajian hanya cukup
dengan memodifikasi ujung saluran saja sudah dapat mengatasi masalah.

Pertanyaan (Sudiyono)
I. Mengapa rancangan penangkap kotoran ada saluran ke ovelj/olv JAA 02.
2. Lebih baik di bahas juga penanganan kotoran yang ada di pipa itu sendiri sebelum masuk ke kolam

JAA 02.

Ja\vaban (Sriawan)
I. Saluran overflow diperlukan untuk mengatasi apabila air kondensasi sangat banyak (bila terjadi

kondisi darurat), maka tambahkan sistem tersebut tidak akan mengurangi unjuk kerja sistem KLA 60
yang acta.

2. Perlu juga hila acta kesempatan lain, tetapi untuk mengatasi masalah masuknya kotoran sejenis lumut
ke kolam sudah akan diatasi dengan adanya tambahan sistem tersebut.

Pertanyaan (Pardi)
Apa benar benda yang seperti lumut berasal dari air kondensasi, sementara kolam reaktor terbuka clan adacahaya. .

Jawaban (Sriawan) ""

Dari basil pengamatan memang kotoran sejenis lumut keluar dari ujung saluran air kondensasi
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