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ABTRAK

EV ALUASI DEGRADASI MENARA PENDINGIN. Telah dilakukan evaluasi terhadap degradasi
kinerja menara pendingin PA 01/02 selama sepuIulI tahun terakhir. Teramati bahwa kem;unpuan menara
pendingin RSG-GAS untuk membuang panas ke lingkungan semakin lama semakin berkuraJlg, seltingga
perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi degradasi menara pendingin dilakukan dengan cara mengltitung
kecepatan degradasi dari naiknya SuIIU air pendingin sekunder yang keluar dari menara pendingin setiap
taIIUIUIya. Pengambilan data secara random dilakukan pada siang hari, daya reaktor 15 MW. setelall
reaktor beroperasi kurang lebih 8 jam. Setelah dilakukan evaluasi sejak tahun 1990 sampai sekarang.
diperoleh 11c1Sil baIIwa kecepatan degradasi kinerja menara pendingin mendekati 10 setiap taIIunnya.
Untuk mengatasi adanya degradasi ini pada taltap awal diaraltkan kepada perbaikan. penggantian
komponen yang telah rusak, pengoperasian yang tidak berlebil1a1l dan taItap berikutnya adalah
pengembangan disain dengan cara memperpanjang waktu kontak antara air dan udarn.

Kata k1U1ci : evaluasi menara pendingin

ABSTRACT

EVALUATION OF COOLING TOWER DEGRADATION. Cooling tower degradation has been
evaluated for the last 10 years. Its heat transfer capacity has been decreasing after several years of
operation due to aging. Evaluation is carried out by calculating the degradation rate, namely the annual
increase of outlet temperatures of tlle cooling tower. Data was randomly taken daily at 15 MW reactor
power. Data was taken after the reactor operation of:t 8 hours. Evaluation since 1990 shows that the
degradation rate is nearly one degree per year. This degradation can be by minimized, replacement of
damaged compoi1e~ts, non-excessive operation and design modification of the cooling tower namely by
extending the period of contract behveen water and air.

PENDAHULUAN Prinsip keIja dari menara pendingin adalah
perpindaan masa antara udara daD air, kemudian
juga perpindaan panas melalui proses perpindaan
masa tersebut. Menara pendingin yang terpasang
pacta RSG-GAS jenis Mechanical draft dengan
Induced drat cooling tower dimana sumber aimya
sangat terbatas sehingga membutuhkan listrik yang
besar untuk sirkulasi air d.1D pendinginan.
Kemampuan kerja menara pendingin RSG-GAS
berdasarkan data disain dapat dilihc'lt pacta Tabel 1.
Dilakukannya evaluasi ini untuk mengetal1ui
kemampuan menara pendingin membuang panas
ke lingkungan sampai saat ini. Alat ini telah
beroperasi lebih dari sepuluh tallun sehingga
beberapa komponen dari menara pendingin perlu
diganti untuk mengoptimalkan pengoperasiannya.
Cara yang digunakan dalam mengevaluasi
pelaksanaan operasi menara pendingin meliputi
pengambilan data dari nara sumber buku catalan
harian pada ruang kendali utama (RKU),
pembuatan grafik dari data tersebut diatas,
evaluasi, dan usaha untuk mengatasi adanya

Reaktor G.A. Siwabessy telah lama
beroperasi dan dapat berope!asi dengan aman
secara rutin pacta daya tinggi, kemudian pada
pembUangaIl sisa panasnya ke lingkungan dari
1allun ke tahun mengalami degradasi. Kemampuan
menara pendingin PA-OI/O2 untuk membuang
panas ke lingkungan semakin lama semakin
menurun dari tallun ke tahun. Pada saat
komisioning, kemarnpuan menara pendingin untuk
membuang prolaS ke lingkungan sangat bagus,
dapat menC<'1pai 300 C secara terus menerus dan
akhir-akllir un kemampuannya berkurang. Pada
operasi reaktor daya tinggi dan menengah semakin
lrona waktu beropersinya kemarnpuan menara
pendingin semakin menurun. Hal ini terbukti dari
suhu air pendingin sekunder yang keluar dari alat
penukar panas kons~ sedangkan suhu au
pendingin sekunder yang keluar dari menara
pendingin cenderung naik Dengan demikian
penelitian ini perin dilakukan.
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degradasi tersebut yang berupa pengembangaIl
desain menara pendingin. Data yang tersedia

jumJaJulya banyak sehingga membutul1kan
persyaratan tertentu dan perSall1aan carn panda11g /
persepsi, selungga akan diperoJeh data yang bisa
mewakili. Dari data yang dictapat tersebut
dibuatlah grafik antara tallun oprasi dengan SullU
keluaran menara pendingin yang tentunya tidak
akan linier seperti pacta saat alat itu masih barn dan

dapat pula dihitung kecepatan degradasi SullU
keluaran setiap tallunnya. Dengan delnikian dapat
diketallUi sekala prioritas dalaIn menangani
perbaikaJl alai ini dan untuk mengatasi adanya
degradasi alai ini llaruslall dikembalikan pacta
paraIneter semula dengan perbaikan perbaikan dan
pengembangaIl desain yang optimal.

TEORI

melwa pendingin, jenis ini paling effektif dan
paling baJIyak digunakan di industri tennasuk yang
dipasang pada pendinginan akllir reaktor G.A.
Si\\"abessy serpong. DalaJn analisis dari mel1ara
pendingin perlu dibuat suatu model ideal
maksudnya untuk menyederl1anak;ul perhitwlgaJl.
Pada model ideal ini digunakan beberapa aslunsi
sebagai berikut :
-Dianggap bah,\"a luas penaJnpaJlg menara

tetap (saJna) dan aliran udara dim air unufonn.
-Dianggap bah,\"a perpindaan panas antara

menara pendingin ke sekitar juga perpindaan
panas ke arall vertikal dapat diabaikan.

-Entrainment dapat diabaikan artinya semua air
mengalir hanya menurut arall yang
berlawanan terhadap aliran udara.

-Operasinya stedy-state.
Menara pendingin adalah SliatU alat yang

berfungsi untuk memindahkan/pembuangaJl panas
terakhir dari suatu sistim pendinginan ke udara
bebas. Pada menara pendingin, perpindaan pallaS
terjadi melalui kontak langsung aJltara air yang
memiliki suhu lebih tinggi kepada udara yang
memiliki suhu lebih rendall. Air akan memberikan
panas laten dan panas sensibel ke udara sellingga
suhu air akan turun dan untuk jelasnya lihat
Gambar 2. Persamaan yang umlU11 digunakan
hanyalall diacu saja dari acuan no. 3 tidak
dipergunakan dalarn perllitungan penelitian ini
dan lmnya untuk mengetahui variabel apa yang

berpengaruh terhadap proses perpindaan panas.
Persamaan yang digunakan adalah persarnaan
neraca masa seperti berikut :

Menara pendingin llanya khusus lUltuk
pendingin air terutarna dalmn proses produksi atau
industri selalu saja diperlukan air pendingin dalam
jmnlall besar daD pacta mnull1llya air pendingin
dapat dimnbil dari SlUlgai, danau, laut atau smnber
air yang lain. Air yang diambil dari sungai, danau
daD laut bisa disebut sebagai unlimited yang tidak
perlu disirkulasi Iagi dan air pendingin yang
dimnbil dari smnber air lain itu yang dinamakan
limited dan oleh karena itu air pendingin perlu
diresirkulasi berulang ulang. Menara pendingin
pacta dasarnya acta dca kelompok yaitu Natural
Draft dan Mechanical Draft, dimana Natural Draft
adalall sangat sederhana. Sistem pendinginannya
daTi hembusan angin disekitarnya daD tentunya
pendinginan ini tergantung daTi kecepatan
hembusan angin setempat Kinelja dari
pendinginan Natural Draft sangat sederhana, air
panas yang akan didinginkan dijatuhkan daTi
ketinggian tertentu dimana tempat jatuhnya air
pacta papan-papan atau benda benda yang merniliki
luas bidang kontak besar agar supaya kontak
dengan udara yang sedang berhembus dapat
berlangslUlg dengan baik dan dibawahnya
disediakan penamplUlgan air sementara. Kemudian
yang jenis Mechanical Draft adalah menara
pendingin seperti tersebut diatas akan tetapi acta
unsur mekanik yang dipaksakan misalnya aliran
udara lUltuk pendinginan dengan menggunakan
fan. Ada dua jenis lUltuk Mechanical Draft ini
yaitu Force draft cooling Tower dan Induced draft
cooling Tower. Yangjenisforce draft dengan ciri
udara dialirkan dengan fan yang dipasang dibawah
mellara dan air & udara mengalir berlawanan arab,
sedangkan yang Induced draft mekanismenya
seperti force draft hanya saja fan dipasang diatas

Neraca masa

L2 + GMY'l =Ll + GM Y'2

(L2 -Ll) = GM(y'2 -Y'l)

d L = GM d V'

Persamaan lain yang digunakan untuk
menghitung perpindaan panas didalam menara
pendingin adalall persmnaan neraca panas pacta
keadaan steady state, prosesnya adiabatis, dan
tidak acta kerja mekanik, maka sesuai dengan
Hukum tennodinamika I dapat dituliskan sebagai
berikut :

Neraca panas

GMHI +L2(tL2-tLI) =GMH2 + Ll(tLl-to)
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DimaIla :
GM : JUmlall udarn
L : Jumlal1 air
H : Entalpi udarn, HI tergantung pada SullU

lingkUJ1gaI1.
V' : Berat uap air! be rat udarn kering.
tL : Suhu air
to : Suhu refrensi, dapat dian1bil salna dengan

suhu air lnaSuk menarn pendingin.
I : Seksi ba".ah
2 : Seksi atas

pendingin Imsilnya seperti pada Gambar I. Dari
gambar kelihatall jelas perubalIan SWIU keluaran
mellara pendingin mengalanu degradc1si dalI
kecepatan degradasi kinerja mell.1ra pendingin
dapat dianlati. Perkembangan kenaikan suhiu air
pendingin sekW1der yang keluaI' dari menara
pendingin dari talIW1 ke tallWI dapat terlihat jelas
dalI dapat dillitung rata rata kenaikan Sll11U
tersebut. Prinsip kerja dari mell.1fa pendingin
adalah perpindaalI masa antara udara dcw air.
kemudian juga perpindaan panas melalui proses
perpindaan masa tersebut.

E,'aluasi llasil penelitian meliputi perhitW1gan
kecepatan degradasirata rata setiap talIunnya
dengan jalan membagi jmnlall kenaikan SWIU
dengan tallW1 operasi dan selanjutnya mencari
penyebab terjadinya degradasi. Untuk mengatasi
adanya Inasalall degradasi menara pendingin pada
tahap awal dilakukan perbaikalI dan penggantiak
beberapa komponen yang rusak dan W1tuk
selanjutnya diteruskan dalam pengembangan
desain. Didalam pengembangan disain menara
pendingin yang perin diperhatikalI adalalI semuralI
mW1gkin biaya pelaksanaannya. Selain dari pada
itu didalarn pengembangan disain tidakluput dari
teori tentang menara pendingin din1ana kinerja
menara pendingin berprinsip perpuldaan masa dan
panas dan banyak variabel yang berpengarulI
terhadap pembuangan panas tersebut. Dari
beberapa variabel yang paling galnpang W1tuk
menurunkan sul1u keluaranIlya adalak
memperpanjang waktu kontak dcw memperluas
bidang kontak I tranfer antara air pendingin
sekunder yang didinginkan dan udc1fa luar sebagai
pendingin

METODE

HASI DAN PEMBAHASAN

Dari data yang dihimpun melalui buku catan
harian pacta ruang kendali utama dom dokumentasi
suhu air yang keluar dari menara pendingin dati
tahun ke tahun selalu mengalami kenaikaIl seperti
berikut ini :

Metode yang digunakan dalam mengevaluasi
pelaks.-maan operasi menara pendingin yang
berupa degradasi Su11U keluaran meliputi
pengambilan data dati nara sumber bUku catalan
llarian pacta ruang kendali utama (RKU),
pembuatan gm[Ik data tersebut diatas, evaluasi,
daD usal1a untuk mengatasi adanya degradasi
tersebut yang berupa pengembangan desain
menara pendingin. Data tentang sulm pendingin
sekunder yang keluar dari menara pendingin
jumlahnya banyak sekali (random) tentunya tidak
diambil semua. Data yang digunakan dalroD
pembuatan gm[Ik nanti llaruSlah memenuhi
persyaratan berikut : Daya operasi reaktor 15
MW, ini dimaksudkan untuk memberikan
keseragamam operasi dan termasuk daya
menengah atan tidak terlalu besar. Dalam siklus itu
operasinya kontinue lebih dari 10 jarn,tidak boleh
mati ditengah jalan (sram). Data diambil setelah
operasi reaktor beljalan :!: 8 jam dan di rata-rata,
ini dimaksutkan agar perpindaan panas sudah
beljalan dengan baik. Pengambilan data
diusallakan pacta siang hari, jadi operasi reaktor
yang dimulai dari pagi hari tidak peduli hari itu
panas mendung atau turun hujan dan dimulai sejak
tallun 1988 sid 2000. Dari persyaratan di atas data
yang diperoleh tidak banyak daD untuk selanjutnya
data tersebut dirata-rata.

Dari data yang dirata-rata di atas dibuat
grafIk tallun operasi dengan suhu keluaran menara

llm
0tc

'88 I '90 '91
34

'92
34

'93
35

'94-
35

'95
36

'96
37

'97
37

'98

38

'99
38

2000
3630 32

.
Data random ini di rata-rata dan diambil pada

operasi dengan daya reaktor 15 MW dan angka ini
diambil setelah menara pendingin beroperasi 8 jam
atau lebih. Apabila dilakukan pengambilan data
pada saat awal operasi atau kurang dari 5 jam
maka subu air yang keluar dari menara pendingin

belum kelihatan mengalami degradasi karena
panas yang terkumpul belum banyak, sedangkan
diambilnya daya 15 MW untuk memberikan
keseragaman. Untuk daya reaktor yang lebih tinggi
maka suhu air yang keluar dari melwa pendingin
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rusak sebaiknya diganti dengan barang yang barn
dengan spesifikasi yang sarna. Upaya lain wIttik
menl1runka1I sulru air yang keluar dari menara
pendingi adalall memperpanjang \\",lktu kontak dan
memperluas bidaIIg kontak antara air dengan
udara. Dengan jalal1 menalnball kisi kisi yang
berbentuk papall seperti sarong ta\\"on dipa5<1JIg
dibawah tempat jatturnya air yang berada diba\\"all
kipas beberapa lapis, sehingga \\"aktu kontak
dengan lldara akal1 lebih lama. memperluas bidallg
tranfer dan suJru air waktu jatuh di kolaln akan
lebih rendah dari SuJIU semula, liltat Galnbar 2.
Kemungkillan lain adalah menurultkal1 SlUIU II'et
bulb. dan menalnbal1 tinggi menara. hal ini adalal1
tidak mungkin karena suhu udara basall itu semua
tergannmg dari alam sekitarnya dall tinggi menara
adalall SUdall tertentu. Upaya memperpanjallg
waktu kontak sebenarnya sebenarnya Sal1gat
berkaitan dengan tinggi menara pendingill.
Selanjutnya untuk sedikit menghemat konsumsi
listrik pacta operasi daya 15 MW tidall selurull
modul menara pendingin dioperasikan. Setiap
baris menara pendingin berisi 3 modul dan jUmlal1
total acta 6 modul, selanjutnya pacta daya 15 MW
sebaiknya tiap baris dioperasikan 2 modul saja dan
satu modullagi untuk cadangan.

KESIMPULAN

Dari basil pembahasan di alas dapat
disimpulkan bahwa penyebab utanla munculnya
degradasi pada kinerja menara pendingin adalah
karena faktor umur operasi alat. Setelall dilakukan
evaluasi terhadap degradasi menara pendingin
sejak tallun 1990 sampai sekarang menunjukkan
bahwa kecepatan degradasi menara pendingin P A
01/02 mendekati satu derajat setiap tahunnya.
Selanjutnya untuk mengatasi arnmya degradasi
pacta pembuangan panas dengan cara memper-
pajang waktu kontak dan memperluas bidang
kontak antara air dengan udara disekitarnya.

akaIl lebih tinggi ak.l1l tetapi tidak linier terhad:1p
kenaikan d:1ya.

Hasil lain diperoleh d:'1ri lapaIlgan adalall
degradasi menara pendingin PA 01/ 02 lebih
banyak disebabkan oleh k.'lrena faktor Ulnur
peralatan. dimaIla disitu putaran kipasnya mulai
mentJrun daIl putarnnnya mulai tidak stabil
terbukti pada awal tallU11 2000 beberapa Ullit
kipasnya diperbaiki yang mengakibatkan SW1U rata
rata air pendingin sektmder yang keluar dari
menara pendingin lltrU1l 2 derajat. Kemudian selain
dari kipas adalall saraIlg tawon at au penutttp
samping ba\\'all yang berbentuk seperti sarang
ta\\'on daIl berfungsi U11tuk mel1cll1an uap air. itu
sudah agak laIna rusakIlya dan tentU11ya akan
mengtlraIlgi waktu kontak antara air dengan udara
dan ~tkaJl mengurangi transfer paIlaS keluar.

KecepataIl degradasi dapat whitling dengan
kenaikaIl SW1U air pendingun sekUllder yang keluar
daTi menara pendingin pada setiap tallU1111ya.
Perubahan kenaikan suhu pendingin yang keluar
dari menara pendingin tidak selalu sal11a dan akan
diambil rata-rataIlya. selanjutnya untuk lebih jelas
dapat lihat l13silnya pada Gambar 1. Dari Gambar
dibawah dapat terlihat antara waktu oprasi dan
suhu pendingin keluar daTi menara pendingin
menunjukkan bahwa kecepatan degradasi menara
pendingin PA-01/02 sejak tahun 1988 sampai
tallU11 2000 dapat ditunjukkan dengan jelas pada
setiap tallU1111ya. Setelall dilakukan evaluasi
terhadap degradasi menara pendingin sejak tahun
1990 sampai sekarang menunjukkan bahwa
kecepatan degradasi menara pendingin P A 01/02
mendekati satu derajat setiap tahU1111ya.

Pengembangan desain menara pendingin P A
01/02 muncw karena adanya degradasi SW1U di
dalam kinerjaIlya. pada tahap awal mengembali-
kan parameter operasi seperti suhu air sekU11der
setelah keluar dati menara pendingin dapat
kembali seperti semwa dengan biaya yang murall.
Perbaikan motor kipas. kipasnya sebaiknya cepat
dilakukatl. dan sarang tawon sudall banyak yang
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DISKUSI

Pertanyaan: (Setiyanto)

2

Bagaimana anda talm ball\\'a peruballan sulm air menara pendingin tersebut dikarenakan dari
menarmlya '?
Apa saja paranleter yang aJlda mubil sehingga 5alnpai pada kesimpuJan anda '?

Ja,,"aban: (Djunaidi)

2.

Suhu keluar dari HE masuk pacta menara pendingin antara -1-7 -48°C, kemudianslu1u air yang kehlar
daTi mel1aTa pendingin selalu mengalalni kenaikan daTi tal1un ke tal1un. Sehingga dapat disimpulkal1
bahwa perubal1an Sul1U itu berasal dari melli1Ta pendingin.
Kesimpulan pacta evaluasi ini melutik beratkan pacta lUnur alat. Alat seperti menara pendingin yang
digunakan oleh RSG-GAS sejak awal l1arusnya selalu dilakukan perbaikan, penggantial1 komponen
secara periodik maupun mau1tenance tal1unan dan tentunya membutu11kan biya yang tidak sedikit.
Apabila umut operasi alat belum begitu tua adanya keterlalnbatan dalam kegiatan pemelil1aTaaIU1ya
tidak begitu berpengaru11 terhadap kinerja alat, sehingga dalam menyimpulkan evaluasi degradasi ini
adalal1 mnur operasi alat dan yang kedua adalal1 sistem pemelilwaan alat.

LAMPIRAN

Tabel Kelnampuan k erja Menara Pendingin RSG-GAS berdasarkan data disain

ITEM BESARAN, Desain t.e~ ~

I }~1 unitPaIa1~~~ ~

cWQOO 

KW

Nominal discharge tiap modul
~~/j~~~-
32 °c

28 °c

4 °c

50 m3/jam

5 m3/jam

20 m3/iam

Subu air masuk

Suhu air keluar

Subu udara wet bulb

Suhu pada dasar menara yang mendekati
-~-

Kehilangan air karena penguapan pacta beban
penu11
Kehilangan air pacta saat spay pacta beban penull

Kecepatan blow-dow

I~~. air

[340 

000 kWiam~--!

I~m
--~Ka asitas udara --~ -am

L/G
--
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Gambar 2. Modifikasi menara pendingin
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