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ABSTRAK

PENGARUH PEl\:1ADAMAN LAMPU-LAMPU BESAR TERHADAP KELEMBABAN UDARA
BALAI OPERASI. Pada saat tidak ada kegiatan, Imnpu-lmnpu besar balai operasi din1aukml, Karena
penangkap kandungan air sistem ventilasi tidak bekelja optin1al, tingkat kelembabml udara di balai
operasi naik. Pada saat tel1entu kenaikan tingkat kelembaban udara diruangan tersebut naik hingga
melmnpaui harga batas yang diizinkan. Untuk menglrindarkan llal tersebut perlu dilakukml penelitian dan
kajian dengan cara mengukur dan mengevaluasi tingkat kelembaban dari berbagai kondisi dan situasi
yang mungkin teljadi di Balai Operasi. Dari pengukuran dan kajian tersebut diperolell karakteristik
hubungan antara kelembaban udara daD pemadmnan lampu-lampu besar di Balai Op~rasi sehingga bisa
ditentukan bahwa kondisi nonnal adaIalllampu-lampu besar Balai Operasi dimatikan, daiJ:2 han sebelum
reaktor start-up semua lampu penerangan balai operasi dinyalakan, kemudian dimatikatl kembali setelah
tingkat kelembaban kembali ke tingkat nonna!:!: 5 hari setelah reaktor start-up.

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF SWTTCHING-OFF mE BIG LAMPS ON THE HUMmITY
OPERATION HALL. When there is no activity in the Operation Hall, the big lamps in tlns are switched
off. Due to the water trap of ventilation system is not in good function, the humidity of the Operation Hall
increases. In any point of tim,e the hunridity rise over the pernritted linrit value. To avoid tlris problem it
is needed to investigate the characteristic by measuring the hunridity of the Operatin Hall at various
condition and situation. From the cl1aracteristic, it can be detennined that for normal condition, the
Operation Hall big lamps should be switched off, and 2 days before start-up reactor, the all operation
building lamps should be switched on for about 5 days as the operation building hunridity back to normal
value.

PENDAHULUAN penangkap kandungan air (water trap), silica-gel
daD lain-lain.

Sistem ventilasi RSG-GAS khususnya di
Balai Operasi telah didisain sedemikian rupa untuk
bisa mengantisipasi faktor-faktor yang
mempengaruhi tingkat kelembaban udara seperti
tersebut diatas, sehingga bisa menciptakan dan
menjaga tingkat kelembaban udara ruangan < 70
%. Sistem ventilasi balai operasi terdiri dati 4 sub
sistem yaitu sistem pasokan udara utama (KLA
10,20), sub sistem resirkulasi ruangan KLA 31,
sub sistem ventilasi kolam reaktor (KLA 60) dan
sub sistem pengaturan tekanan rendah (KLA 40)
sebagai back-up bila sistem pasok,m udara utama
terganggu/rnati. Masing-masing sub sistem
dilengkapi dengan alat pendingin daD penangkap
kandungan air (water trap) yang sangat efisien
untuk menurunkan temperatur dan tingkat
kelembaban udara ruangan (lihat Gambar 1).
Peralatan-peralatan ini sangat diperlukan karena
selain pasokan udara luar mempunyai tingkat
kelembaban udara yang relatif tinggi, di dalam

Kelembaban udara merupakan salah satu
parameter penting pacta suatu perencanaan sistem
ventilasi. Sistem ventilasi yang baik adalah sistem
)'ang didisain sedelnikian rupa sehingga sistem
mampu menciptakan dan menjaga harga
kelembaban udara ruangan sesuai yang
dillarapkan.

Tingkat kelembaban udara di suatu ruangan
dipengaruhi oleh beberapa faktor yang harus bisa
diantisipasi dalaln disain sistem ventilasi. Faktor-
faktor tersebut antara lain sebagai berikut:
-Temperatur dan tekanan udara di dalam ruangan.
-Temperatur, tekanan dan tingkat kelembaban

pasokan udara luar
-Kandungan air di dalam ruangan.
-Debit pasokan udara luar dan debit udara

resirkulasi
-Ada tidaknya alat/bahan penurun kelembaban

udara ruangan seperti pemanas, pendingin,
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balai operasi terdapat kolam reaktor yang berisi air
bebas mineral dalam jumlah yang cukup besar daD
luas.

karaktristik hubungaIl tingkat kelembaban udara
dengan pemadaman/penyalaan laIupu-lanlpu besar
di Balai Operasi untuk bisa menentukaIl kapan
lampu-latupu besar dinyalakan dan kapan laIupu-
lampu besar tersebut dimatikan agar didapat basil
yang lebih ekononIis dengan tidak meninggalkan
perS)'aratan kelembaban udara yang berlaku,

Dasar teori kegiatan ini mengacu pacta
Diagram Mollier yaitu diagratu yang digunakan
oleh Interatom untuk mengatur tingkatkeJe.rnbaQi1.1l
udara mangan-ruangan di dalanl gedwtg re<tktor
pacta saat komosioning. Dari Diagram Mollier
diperoleh infoffilasi bahwa kelenIbabatl udara
diantaranya dipengaruhi oJeh temperatw dan
tingkat kandungan air di udara pa~ man~aI:t:
tersebut. ,

Pacta saat start-up reaktor kelenlbab~~"u~
di Balai Operasi naiktajam yai~k.1Te~a1~rjFldii1ya
penguapan air kolam reaktor akibatpanas yapg
berasal daTi pemanas sistem .\apisan air hangat
kolam reaktor dan daTi teras reaktor. Ke~
kelembaban udara di balai operasi. 1ni ! bisa
direduksi oleh panas ruangan yang berasal daTi
penyalaan lampu-lampu penerangan balai operasi
dan panas yang berasal daTi kolaIiI reaktor.

Besar kenaikan kelembaban udara akibat dari

pengaruh penyalaari/pemadaman lampu-latupu
besar Balai Operasi untuk berbagai kasus yang
mungkin terjadi di balai operasi akan diukur dan
dikaji dalam kegiatan ini.

Dewasa ini unjuk kerja sistem pendingin
nJ.'U\galvwater trap sistem ,'entilasi balai operasi
kurnng maksimal yang ditandai kurang
berfimgsinya sistem pendingin ruangan (dari 6°C
in. 12°C out menjadi 12°C in, 24°C out) sellingga
menyebabkan naikt\ya tingkat kelembaban udara
di Balai Operasi, terutama pacta saat-saat awal
operasi reaktor.

Dari pengalaman selaIna ini kenaikan
kelembaban ruangan ini temyata bisa diatasi
dengan menyalakan semua lampu penerangan
Balai Opernsi, meskipun ltal ini menyebabkan
suhu nkll\gan balai operasi juga naik.

Lampu penerangan Balai Operasi bisa"
dipisallkml menjadi 4 kelompok yaitu:
L. Lampu-Imnpu besar (mercury) yang terpasang

pacta atap Balai Operasi sebanyak
32 bh x 400 W = 12,800 KW.

2. Lampu~lampu TL yang terpasang diatas
peralatan In pile Loop, sebanyak:
26 bh x (2x40W) = 2,080 KW.

3. Lampu -lampu TL yang terpasang di dinding
ruang KLA 31 sebanyak: 21 bh x (2x40W) =

; 1,680KW
4. LaInpu-laIupu yang terpasang di dinding Balai

'Operasi sebanyak: 76 bh x (2x40W) = 5,920
KW.

Lampu penerangan Balai Operasi dirancang
untuk menerangi kegiatan-kegiatan di balai operasi
baik pacta saaat reaktor beroperasi lnaupun pacta
saat reaktor padam. Pacta saat reaktor beroperasi
tidak terlalu banyak kegiatan yang dilakukan
disana, seltingga dirasa sangat berlebihan/boros
bila semua lampu terutaina lampu-lampu besar
tetap dulyalakan. Maka dari itu saat ini bila tidak
ada kegiatan di Balai Operasi sebagian besar
laInpu di balai operasi (No.1, 2, dan 3)
dipadaInkaIl. Namun dilain pihak pemadaman
laIupu-lampu tersebut mempengaruhi tingkat
kelembaban udara di Balai Operasi, bahkan suatu
ketika kelembaban udara di balai operasi naik
melebihi harga batas yang diizinkan yaitu 70 %.

Pada saat reaktor padam banyak kegiatan
yang dilakukan di balai operasi dan memerlukan
lmnpu-lampu besar menyala. Dampak dari
penyalaan lampu-Iampu ini temyata berpengaruh
menunmkan tingkat kelembaban ruangan ke
tingkat nonnal < 70% ballkan bisa mencapai 600/0,
meskipun hal ini menyebabkan temperatur ruangan
naik.

TATA KERJA

Metode kegiatan ill adalah Sc1l1gat sederhana
yaitu hanya dengan mengukur tingkat kelembaban
dan temperatur udara di Balai Operasi, serta
tingkat kelembaban pasokan udara luar untuk
berbagai macam kondisi dan situasi yang mungkin
teIjadi di balai operasi. Pengukuran dilakukan
dengan menggunakan alai ukur kelembaban udara
yang telah dipasang on line di bal:1i operasi KLA
31 CMOO 1 dan 2 buahalat ukur kelembaban udara
portabel sebagai back-up. Detektor KLA 31
CMOOI terletak ::!: 5m di samping pennukaan
kolam reaktor, yaitu dipasang pacta dinding
pemisah ruangan antara balai operasi dengan
ruangan KLA 60. Alat ukur kelembaban udara
portabel ditempatkan di jembatan-tetap disamping
permukaan kolam reaktor dan di meja dekat panel-
panel instrun1entasi sistem In pile loop

Berbagai kondisi dan situasi yang mungkin
teIjadi di Balai Operasi dan akan diukur tingkat
kelembaban udaranya adalah sebagai berikut:
I. Reaktor dalam keadaan padam dan lampu-

lampu besar Balai Operasi padam
Dari pengalaman-pengalaman tersebut diatas

lnaka perlu diteliti lebih Ian jut agar didapat
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tind.1kall apa yang h:mls dilakukan jika mcman,
solusi-solusi yang diS:lfankan tidak bisa dipcmlhi,

HASIL DAN PEI\1BAHASAN

1. 

RC:lktor dalam kcadaall pad.1m dan scmua
I;mlpll pcncrangan Balai Opcmsi mcnyala

"'. Rcaktor dalam kcadaan bcropcrasi danlampu-

lampll bcsar Balai Opcrasi pada
-l Rcaktor dalam kcadaan bcropcrasi dan scmua

lampu pCllcrangan Balai Opcr.lsi mcnyala.
H:ISil-hasil dari pCllgukuf;Ul ilu dic\aluasi d;m

dikaji mcngapa harga batas tingk:1t kclcmb:1ball
lldafa Balai Opcr.lsi tcflc\'.ati. solusi apa yang bisa
disar;lllkan Imt Ilk mcngatasi kondisi ini at au

Hasil-hasil pcngllkuran tingkat kclcmbaban

udara balai opcrasi d.1J1 uda!";1 pasok:1n udara luar
scrta tcmpcratur ud.1!";1 balai opcrasi Imtuk .t k:1sUS

yang mlu1gkin tcr:iadi di balai opc!";lsi tcrlillat pada
Gambar 2 sampai dcngan Gambar 5.

Oa!a rCrala daTi pcl1gukural1 kelcmbabal1udara d.111 tcmpcralur Balai Opcrasi adalah scbagai bcrikut

N,

~

kolam reaktor oleh heater sistcm lapis,'lIl air
Imngat kolam daD pen1anasan yang berasal dati
di teras reaktor akibat berl3l1gsungnya operasi
reaktor.

-Kurang efektifnya sistem pen3l1gkap k3l1dungan
air (water trap) pada sistem ventilasi kolam
reaktor KLA 60, sistem resisrkulasi KLA 31
maupwl pada sistem pasokan ud:ua lItama KLA
20, hat ini antara lain disebabkan karena kurang
maksimalnya kerja sistem pendingin nk1ngan
Balai Operasi (QKJ 01 sId QKJ 0.1.). seltingga
jumlall kandungan air pada udara Balai Operasi
yang bisa ditangkap oleh ,vater trap sangat
sedikit.

Untuk mengatasi kondisi uti dilakukan 2 cara

yaitu:
1. Memperbaiki unjuk kerja sistem pendingin

ruangml Balai Operasi agar bisa bekerja sesuai
spesifikasi (6 °C in dan 12 °C out). Dengc1n
demikian dilwapkan kandUllgal\ air pad.1 udara
Balai Operasi yang bisa ditmlgkap 11'afer trap
dalam jUlnlall besar. sehingga tingkat
kelembaban udara yang tinggi akibat
penguapan air ko]mll bisa ditunuIkan dengan

cepat.
2. Menaikkan temperanlr NaJlgan Balai Operasi

beberapa saat sebelum start-up reaktor dengan
cara menghidupkan semua lmnpu peneraJlgan
balai operasi 1-2 hari sebelum reaktor operasi
(pada saat load-uruoad elemen teras/target
iradiasi). Diharapkan dengan naikIlya
temperatur ruangan akan mem\ruJIkan tingkat
kelembaban udara di Balai Operasi. selungga

Unhlk kasus I yaitu pacta saat reaktor padaJn
dan lampu-laJnpu besar Balai Operasi juga padaJn
didapat 1l.1si tingkat kelembaban udara Balai
Operasi antara 64% saJnpai dengaJ1 67%. dan
temperatur nta11gan 26 °C. MeskipU11 relatif tinggi
harga-harga ilu masih berada diba"ah lwga batas
yang diizil1kan.

Untuk k(1sUS 2 yaitu pacta saat reaktor padaJn
daJ1 laJnpu-lampu peneraJ1gan Balai Operasi
kondisi menyala semlk1. didapat hasil tingkat
kelembaban udara ruangan Balai Operasi yang
lebih bah'tls yaitu antara 61 % sid 63%. NaJnun
IIntllk tempcratur nlc1ngaJ1 didapat hasil sekitar
27°C. Harga temperatllr ruangan ini adalah terlalu
tinggi di banding harga nom1alnya (sekitar 22°C).
sehingga bila scmua lampu penerangaJ1 diludupkan
IInhtk kllnu1 "aktu yang CltkUp laJna.
dikha"atirkan SlU1U ruangan Balai Operasi akan
melempalli harga batas yang diizinkan.

U ntuk kasus 3 yaitu pacta saat reaktor
beroperasi dengan laJnpu-laJnpu besar padam
didapat pengukuran tingkat kelembabaJ1 ud.1Ta
Balai Operasi melampalli harga batas yang
diizinkan. terutaJna pada saat-saat start-liP re.1ktor
tcrlihat tingkat kelembaban 1Id.1Ta naik tajam daJ1
berangsur-angsur turun setelal1 reaktor beroperasi
:t5hari.

Kejadian ini disebabkan oleh beberapa 1131
,uuara lain:
-Terjadinya peningkatan kaJ1dUl1gaJ1 air di Ud.1Ta

Balai Operasi akibat penguapaJ1 air kolam
reaktor yang disebabkan ad.mya pemaJ1aStm air
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opcr:lsi. Hal ini dihaf;lpkan mcrupak:m solusi
scmcnlara dan digunakan scbclum sistcm
pcndingilvll'atl!r trap kcmbali bcrfungsi optimal.

KESIl\IPULA~

Dari pcngukunm dan ka.iian kc .J kaslIs yallg
mllngkin Icrjadi di Balai Opi:T;ISi dan mcngingal
usaha unluk mcngoptimalkan sistcm pi:ndingin
ruang:uvll'atl!r trap mcmcrluk;m \,aklu ~ang cukup
lama dan bia~a yang bi:sar maka dapal
disimpulkan balt\,a m1111k mcluaga lingkat
ki:lembaban udan1 balai OpCT;ISi Ii:lap bcrada pada
batas nom1al pcrlu dilakllkan pcngalurall
pcn~alaaIvpcmadaman lampu-lampu bcsar Balai
Opcr3si scbagai berikut:
-Kondisi nom1al adalah I;unpu-lampu besar

Balai Operasi dimatikan. lampu-laInpu ini
din~'alakaI1 pacta saat ad..1 kcgialall-kegiatan
pckerjaan di Balai Operasi ~ang memerlukaI1
pcneTal1gaI1 yang cukup besar.

-Untuk menghindari terlampauinya tingkat
kelembaban udara Balai Operasi. pacta 2 hari
scbelum ,s1art-up re.1ktor semua lampu
pcnerangan Balai Operasi dinyalakan. Lampu-
lampu besar Balai Operasi dimatikan kembali
setelah tingkat kelembablli1 Balai Operasi
mencapai tingkat noma! (6.J%-65%) :t 5 hari
setelah start-up reaktor.

p:ld;1 saat .\/llrl-IIJI r~aktor mcskipun t~r.jadi
k~naikan tingk:" k~l~mbaban uda!";1 di Balai
Op~rasi tidak akan m~l~bihi harga batas yang
diizillkan. Sctclah k~l~mbaban udaT;1 Balai
Opcrasi k~mbali kc non1\:11 lampu-lampu bcsar
Balai Op~!";lsi bisa dimatikan kcmbali.

Dal:un \,:lktu dck:lt car:1 tcmludah wltuk
m~llghind:lri kcnaik:m tingkat kclcmbab:u\ b:\lai
op~rasi adalah car:1 2. Cara I mcmcrlilkan kajian.
\':lktu dan bi:1:-:1 Y:lng cukup bcs:1r. Namun
d~m\lkian untuk .j;mgka panjang llS:1ha w1tuk
m~ngoptim:llkan kcrj:1 sistcm pelldingin
T\I:)ngaJ1/\,at~r tr;lp t~tap hams dilaksanakml

K:1SUS ~ :-aitu penguku!";ln tingkat
k~lcmbaban udcml Balai Operasi pada saat reaktor
b~ropcT;1si dcngan scmlk1 lampu pencT;1ngml Balai
Oper;lsi menyala memberikan hasil yang cukup
baik :-:litu diba\,ah harga batas :-.ang diizil1kan.
Pada saat rcaktor ,\1arl-Up kelembaban ud.:1ra naik
mcndckati harga batas. kemudian berangsur-
angsur tunul ke tingkat nonnal. Tetapi di lain
pihak temperntllf udara Balai Operasi naik
mencapai 28 °C mendek.1ti harga batas maksimum.
Untuk menghindari kondisi ini setelal1 tingkat
kelembaban Balai Operasi nOn113 I lampu-lampu
besar hams din1t1Iikan.

Gambar 6 adalal\ pengukuran pada saat
reaktor beroperasi dengml menyalakatl lmnpu-
lampu besar Balai Operasi 2 hari sebelum operasi
re;lktor dan mematikmmya kernbali setelall 5 hari
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DISKUSI

Pcl-tanY;lan : Endiah PH

Pengamatan d.m tindakcm yang dilakukcm untuk mengatur suhu dan hUlniditas di balai operasi adalal
langkal1/penyclesaian semen tara. apakall sud.'lh ada rencana yang lebih baik '1

Ja\vahan : (SlaInet Wiranto)

Slldah. saat ini sudah direncanakan untllk memperbaiki sistcm pendingin mangan (chiller) ke pihak luar.
Dcng;uI efektifnya kcmbali sistem pendingin millIgan dillarnpkan kelembaban dan temperatur Balai
Operasi bisa kembali nonnal.

Pel"t,lnyaan: (Anthony)

Alasan penyaji dikaitkan dengan penelitian adalall lampu penerangan berhubungan dengan besarml
hUlnadit.'. yang terlewati kuranglah tepat karena a"al dari fungsi lmnpu untuk penerangan oleh sebab inl
memmlt saya untuk Ulengatasi kelembaban carilah penyebab paraUleter lain.
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.1:1" ahan Slam.:1 WiralllO

Pcnycb;lb tillggin~a hUll1idt~ mcmang bcrasal dIn kurallg efcktifu~a \rat('r-trap/sistcm pclldillgill. Karcll:1
pcrbaik;UI sistcm Icrscbut mcmcrlukan "aktu ~ang lalua dan bia~a bcsar. maka lid1k ada jclcku~a bil:1
ullluk SCmCll\af;1 fasilil;IS ~ang acta (lampu-lampu bcsar bal:Ji opcrusi) kita manf:Jatkan S;llllbil mcnull~~u

pcrbaik;UI sislcm pcndingilv.hi//er.

PcI1anyaan : (Ascp Sacpullah)

Apakall pcllgar:U1 lampu-lampu bcsar ilu dikarcJ1akall kiIJcrja sislcm \cl1lilasi ~aIJg sud;11I mc/11lr1mkal1
alau ada peIJ~'cbab laiIJ '? ' ,

Ja\\ahan : (Sl.amci Wir:lnlo)

Y;I. karcna sistcm pendingin \cntilasi QKJ 01 sid QKJO.J tidak bekcrja optimal sellinggapcnaligk~lp~hhir
dari udara mangan tidak efektif menyebab temperatur d.:'lJl hUll1lldity maIlgan relh1if tinggi. "

Blok DiagraJll Sistem Ventilasi Balm Operasi
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Gambar 2. Kelembaban Udara Balai Operasi pacta &1at Reaktor Pad.1m

Lampl! besar pad.1m
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Gambar 3. Kelembaban Udara Balai Operasi pada saat Reaktor padmll
Lampu besar menyala
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Gambar 5. Kelembaban Udara Balai Operasi pacta saat Reaktor beroperasi
Lampu besar menyala
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